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 دداد نآ زامان
 دود هک اههارخ ایم ددناتساد ۲

 یا مت انسادنابم

 133 یلاجو هلن تدارحر تب

 حرطباب دایاقآ دوخ ط-وتدد

 نایتشود میحد یانآ و

 یکدنسی ون رهادد هک ر تان هثیره

 دداد هقباسزین همانشیابن میطتو

 هدامآ ملیف یوب رانس لعشارنآ
 هدشنک همت هنفکباش ...تساهدرک

 ناتساد نيا هیهن لئاسوو تامدقم

 هدشملبق ن ونک ان هک

 هیهت دد و هدشمها رفلبق لاسهدزا

 ششوکو و هجو تهچ ره زاذآ
 راک زا شژرااب ملپفكیان دشدهاوغ

 دیآ زر

 ووشو رغ ملرن هب# رتدوژ هچ رهات دشدمارخ ماجناز یمطق تا رک | ذمید و زب اب رک .دمآ تسدب یک تقنا و ومدمآ لس یاب وروشا رد زبت _یلامدقم تارک اند مهدش هتف رک رظط رد ناپکتیچاغ لرماع یاتآ ملیف ول اد رک راک یا رب
 اص؛بارخ ناپم نانسادرد

 رو دن امت هئز رک رظن هد ۵ ایشود یاسقآ مهرکبد یکید دنمرنه نامدآ یاثآ بت یا رب تهج نب هب و دهار شیمی۶ و تردق اهنآ ی ابا گر راددرجا یلاهر تک آ راک و ساسح یاهزاص/
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 زابنوو و هدا رثا و تام هقم پلک ءزور

 روملیف با هیهنلصم نینچءهو رکید
 راک یدو وب ات دشدهاوخ هتف رک رظن
 قاگ دن اوخامهتبلا ودو رگ ع هرشنآ
 تشاذکم یهاوخنای رچ دار یءارک

 سل طملاین دپ هک تسین دب انض
 میناسرب زب زع ناکدن | وخ رظنب هاب
 مسلبف لوا لو یافبا تهج هک
 «لسوب هک «دیفس یشحو»
 یسادریک راکیو نابتداشب یاقآ
 ربژآ وبدونسا هو ناپیچاخ لوما-
 رظن رد نامرآ یاقآدش دهاوخ هبهن
 لبم هب توهدواژاو هدشهتف رک
 دو نامرآ زونه هتبلا , دناهدروآ
 روا ربذ تسا هدادن باوجور ویا
 واتف رک تخس انضد تسبت نا رهت
 اصهناس رهشدد ملیف یک دنب امن راک

 ریدم و زاپتما بحاص

 نایتسلاگ روریاپ
 یراکسهاب

 تراهک (ترب ور

 سس
 و قد اب «وعدلا بایت نیدلالادک یافآ باصتا

 یرنهریدقت لب افدتسم ی اوساپ ودن واو هک يزرگن | نیس ماکذشب ُ
 تانج دیفه تا.ادفازا نا رهث وبدا» تن وام تسسب یهادتچاو ً

 هنابم» هک ت سا ثانیلبت مرتحم لک ربدم ناینمم یافآ
 تفگكي ربث هیابنآب

 تبسل

 دن زروب ثمایس

 تشاآ یولپپ ردنب و تدر صوعخ
 ناشبا ثسا دیما لاوحا نیااب یل»
 رد سرعدنو روک ةنلد هملاعماب
 تا رد هک صوصخ نآ یگدن)

 لوبق ارنآ دشابیم لوماص یربهد
 هپده نادننفالپ یدیدج # و دنک

 . دیابن

 ملیف تادلگ
 ور اهن رم ینامتب یاهنکرش

 زسپل نادلک » تسا دایوااب
 هک دهيم اهنکر  نیص)ا یکی
 یسدودح دوو دزاد یحیسو تالپکشت
 یاهدوشک یناهنیس سل اچ ان آ زامایف
 و تصا هوویل یزاادپرخ !دفلتخم

 جن رسف ؛ الا ناوتبماهن ۲ نایمرد
 ودرپءانار ناطب# یئابیز + نفکن فک
 یاهملپف دداد میصت تک رش نبا

۸ 
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 ۱۳۳؟رذآ ۱۰ هبنشآت -۱۴۸۰رامش-م راهچ اس
 لاا ژاساپ یروچ ونم ناب ایخ - هرادالحم
 لایر ۵۰۰ هنایلاس شلارتشا - لایر۱* هرامشت
 _ اهیندناوخ یزاسروارگ ۴۳۵۰۱۵نفلت__روصپاچ

 ایفور داجیور

 دانتبس هو بیل رب اردش یداهبرخ
 شیادضرحب نا روت لو!هج رد یا
 رراشگب

 اناید وب د وتسا رد تیلاعف
 , ترک ان هک تاپ هودوشماهکبب اب

 هسییتاد یناربا یاهملبق نی رتهپ
 ینلاودوا هل یتیل امغا یمهاخ تساا هد رک
 یزیءآ رسدقن تیلامف !دصورسیم
 ویوونم#نپ | درنوتک !مهههد, .هاحا

 دیحا یاق] یزاکسهاب یتسحمدیجم
 مسلبق .ملطهدادربملیف یزاربخ
 و دنکی م هبهت ار درناوجتالد
 ملبت و» هبهت تامدقم هناهعماتض

 هد یتاعالقا )وله هک رکبد دیدچ
 ویووتسار رنساههشن بسک نآدزوم
 .ملبف پت ۷ هدرک ی م مها فان اپد
 .نوویع شییایآ رم «درناوجتالد
 لوتپمنا هارفتقد نآ ددومددیلو
 رقوو) هچ رههک تسادیعا .. دوشیم
 عن زرا مدتو دوشواءآ تبقن وماب
 . دشاب یلپ ول

 شیامن و «یقرتحایدرن»
 ااهژزور نیمهرد نآ

 هلیسو هک <یقت رت نابو رن و ملیف
 مهتسپوض یمیطخ سپهر ناپاف۲

 اب بوبحم هشیپ ره تدح و ور ووشم
 ههسیهرگ هیون ملیف ناو راک تک ر ش
 ودشاب یم ءوامآ شیامنیارب تسا
 رتکب» هاگنیات ارنآ عالطا ماب
 تینف و .تشاذگ .دنهاوخ شبامنب
 تمحو..دوشبم یتیشوخزا ربا نآب
 یالپا» ملین یلصا یاهلر نییفو
 .- ملبقوژاپ وک هیژا ریش و هن ارگ
 .هتاتفبخوخ وءدادماجن | رن آ یرادرب
 . یلعیاتس قوزاب دارفاذا ناشبا
 ۷۰ دعاب یمنآ ربا

 ۲ , یاقآار ناتساد

 وملیق یتاد رک راک وهدرک
 . تسا هدارپاجنا

 . . هلوغ» شان
 ۱ سوت جلوجد هیدج راکهاع

 .مانب یلاکبسآ ترزب نادرک رک
 ,سکر  یا-شپس طسوت هک «لرف>
 ِ رگید ءایکپ ان دون هدش یرادپ رخ
 هتشاذک شبابن ضرسسب نا رهترد
 .هنانکه تا رخ هکب وطن ای دشدهاوخ

 مشی نیا دن داد عالطا یمارک
 واکسامزتاچلاسملبف نی رتهم نا ون
 ِ ولت با ریلا تکر شاب و هننرک
 یک هد نیدزیپچ و سدوهكاد
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 کم

 ِه ۸ لا هلح رس نم

 -ح هام زا و .تس

۳ 

 حس ریس هل رو رم نایک

 ته" رو | رنو تام تیم

 2 2 دح "یک مم

 ین هشت « رخ تا روتصابشع

 تونی مع یهو روت

 شیوا هج 2 راک

 هک ]روم نیوق یتوع ۲ )۹ ءزت

 ییدیدجنادرک لک و هنر زر ونک
 یاب هتدژزدیلض یاد رک رک مت

 تشک رس 24 یملت هبیتی ماض#

 هصهاوخ روهتم شان (نک رک

 هوس
 تووش) منی ریآ رزرو نیایو

 نا رطاعب هدرپ هدوبناقبا (یکدنز

۴ 

 ما ۱۳

۱۳۰ 

۳۳ 

۳ 

۱ 
۱ 

۱ 
ُ 
۱ 

۱ 
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 هدست رخ

 یر نر یر یر رس یر رس و رس ی ی رنج ریس ریس روت سوت ,سج ی

 تر داق ۶و میت

 سم سه وا رب ویلا سن رو رس تس ملاع ات وو و وتو,

 دکعها و رهاعقاقت اب (ترمغ و مشخ )یاس ید یدو رب
 یک نر 3

 اع هامر ته وز نیاهه یمن و دستش یم ی وبا اس

 زر ماگ _رحع# راهنآ تام ءو هنامسعآ راست یراعصاتو ون م وب ز

 تک رع یلی رو افتاب ات هدونتوعد بس دو جن

 (تردق ووشخ ] تشدک + ز وصتاص ملف َض 2۶ یکبماو وزرا هما

 ووخیل رق اهنآ الف .هشابیم ( رتکل اف ءایب

 راس زو وزوم نیا در یک رته زا رزایحآ مع

 و1 فو ربع هتس ون هتشوت

 ]رو دنادوش مالعا ار

 عاتک میها وخ ما رکن اکده نارخ

 و

 ۷ مریم

 ۳9 هتسب رس

 دنا مه

 ور و ) متمرت تسعرم
 و هوا رم )؟۴2روم

> 

 ۳ رس اس
 ملق تارپا کد ازم تیم وس بروس

 متکی یتیم کام

 ملاع قانکا رد

 ار ,سک ون نایک
 یافضروککز درضاح لا

 و لصترو اچ زا ملاک رو
 لیتو هک آه ریش ناسا و

 دنا خرس ؟یکشیت نیا یرامست

 هری .هتسچ را نا

۱ 
 هرکی رقم
 کر

 ۳ رم - تفرفکی رک ت رم

 زک اس ایل هام

 او شبا هراس رک
 و وب

 هامور

7 ۳ 

 را
 کر رپ خب وا او

 ۳ بار ک رد رشاب

۳ 



 دس زا زر مارا ری هایش بر

 نی ۲ یر

 در تر دوو ژاع ارج
 ٩ دنک ی ع ۵

 رس. و
 ما وکخ تسکع آر راس و متکسس مع 2

 زلآ رو و و دز

 رب نوح رم و آر ز ووصتجس هک

 2 ی روت روس رو." روت و بن میت
۳ 

 منا رب ۲ ورا ری

 تالابج نیا تک یهو هم

 میسصت لا رک رس ال دم
 ان .شیقیزف ها یو .منااس دما

 اس رم بم سی و «
 رک فر ری نکات هک( رکسب

 ملا دم فر زن و دوو و ماسک
 سس و

 مربا کیو م ی صو

 متد هشنس یخ نا کرک( يزنم# ۳ ,

 یه بع ۲ قم ریو نیس رو
۳ ۳ 

 رووسخ .منصروح ین ری. سس

 رم بک رم من نیا مت رسم +

 زر سن سعي زن شون زا و

 با نوت دنا ون لک چا ح

 عزا نوق .- ی, زا ید زاد يا
 وتساع .م روح .یک ری دن و و

 نهج هک سما ار فک ی ریچام
۳ 

 تن کس کا ی هم

 را مع ال بت مرا .ارک
 نی هک ۹
 ی

0 
 ربا بچه سم ی

 هک و ی



۱ 
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 دیاب عالطا دب رم یارب البق

 هدنسب ون هک ووش ضرغ ناتتمدخ

 بانچ یشضب هحفص نبا یکشیمه

 رادسبد یار-ب یزپ ورب ناخورسخ

 رد . دناءهدش تبدل و مژاع تیب لها

 ناشیا یصخرم تسیث مولمع نخ

 یلو. دیماجنا دهاوخ لوطب یک ات

 لوظددهکت نیا« تساملسم هجن

 ذا هدافتسا لاح دد ناشبا هک یتدم

 بآن درک ناج شون و یصخ رم ماپ)

 درک رب تسحذ « دنشاب یم ۱ كنخ

 یاه ویدوتسا رب ورود رد هحفصود

 دوبدهاوخ ریفح نیا ده نارپا

 یادصاب ریبدرس بالچ یتقو
 اد هدنب یاهنارمآ نیل د هگ رود

 نیادومامو هداددا رف باطخ فرط

 قباوس بسحرب « دن دومن ریطخ رمآ
 و شا رنعا نب رتکچوک تا رچینهق
 مدپدن دوخرد یعاتعا

 ربزب اد مرس هکیلاحدد طقف
 یچ همانذژورهچ رهب لدددو هتخادم)

 <«مشچ> هملک . مدانسررف یمثنعل تسا

 مذاع تعرسب و هدرکادا بلریذ اد

 مدش تیروماح
 :مدمآ نو رپب هلجم رتفدزا ینقو

 دب ابالاح ؛ بوخ مدرک رکف مدوخاب
 یلاریا یویدوتسا مادک رپ ورودپ
 یگاچب ملقع مدرک رگفهچ ره . تفد

 زرط ناپاب هچ امشذلارخآ. دادندق

 یتح لاحب ات هکتسپ روط سلخمراک
 یلاربایاهوپدونساذ) یک سردآ

 مهریدرص عضو ماهتن رگنداپ اد

 درب دوآ تشحوو زبگن !تبیه یردقب

 میوگب مدرکن تنرج ِک
 زا یکپ سردآ لقاال« ناپرق

 .ف

 ۵ حد اد حد حد

 ات ی یخ شف تخفیف فیش فضا

 1 تسا هدیشک اوعدب شراک ینسحمدیجم فو رعم جوز یربنق

 تمحرم هدنب هب اداهوبد وئسا نیا

 ۱ دی؛ام رفب

 سلغمو دوب درس یلبخ اوه

 دربیمرسب یفبلکتالب مضو كب رد مه

 من زب اد زپچ همه دبق متف رک میمصت

 راز هل دل ناب ایخ یرب زا رص تسا رکب

 لثم ,مدشیلبعم هناک مزاعو هتف رگ ار

 هفاک هداب دد یحبضوت ه وک ره هکنبا
 دس ریع رظنب د! ۱ یلیحم

 دنناوت ی ینطونادنم رنه مامت

 هملاطم اب اددوخ یداکیب تاعاس

 لحم نی ارد

 لب فرصو یاهبارک یاههمانزور

 رطاحس هفدفد نودسب یاچ ناجنت

 یاوه نبا دد نم درد هدنارذگ
 تمدخ هفاک كرزب یداضب زی درس

 ماجنا دوشک نیارنه ماامب یکدزب
 دهد یم

 یکی تشپ نالاهدنب , یداب
 ما هتسشن یلیعم هناک یاهزپمزا

 میدد یولج یاچ ناجنف كپ
 زا یعوبطم و مرگ راخب , دادرا رت
 ردارهسوسو نیا نآ رهود زبخ یمرب نآ

 هد) ار زیچ همهدیف هک دنکتیم,دن ز ملد
 ۳ منک هیا رک تاعالطا همان و دكب

 موشب هعلاطم لوذشم تحارلاپخاب
 عوبطم دمرسک راخپ نسبا سپ )۰۱
 یادص و ریگنایا ره ءاگن ناپک ان
 -یمرظلب ادریبدرس هگرودو هفخ
 هعنص ودیاضاقت سلم ٩ ,دروآ
 هلجعاب بیثرتنیاب , دنک يميلطم

 نالا ینساد

 ردارهحفسنیا مسا هکدسد مرکفپ
 میداذگب یلیعم هناک یاهزیم رب ورود

 نویدوا زا یربخ اجنپ هک لیل دنیاب
 , تسبن وئالپ و نیپدود؛ دونک ذورپ

 موشیم راغبب تسد

 | یلیعم هناک یاه رم رب ورود رداب

 !دراد تسد یدمآ رد دذآ تبات تسا وشیم ر و لوون راروم طب او

 ۱ اچ

 ثكب هدنب یورسب ود ندا نیهالثم
 ؛ هدروخدیب یوباش هالک اب ساک
 درادقب ددیریش هچب كب هک ش لابع
 دن | هتسشن هلاس زاهچ هسهچب رسب كبو

 دنشاب یم یاچو ریش فرصلوفشم و
 دیدوب هدنب یاجامشرکا بیت رت نیاب

 ٩ دید رکیمهچ
 دداو ردزایربنق نیا... اهآ

 زیمهل, تشب تفد تسارکبو هش
 داد ریش ناوبل كيروتسدو تمشن
 دوشیمن ادیب رتهب نیاذا یداکعش

 بيم مجزپم یورژا ادمياهدغاک
 مو ریم شغارسب و منک

 -یم یلدنسیور

 یاءدنخ

 دوشم لدب ودر

 مس رب یمد میشن
 یربنق یافآ بانچ,بوخ -

 سهب مجادوح رثرصتعمروط, افطل

 دیل اه رفب نایب نائ دوخد,دچ یا متیا اعف

 لخاد ریشژا پلذثب یربنق

 و دنکپمربذارسولگ یوت اد ناوبل
 دب وک یم

 لوفشم نآ ددنالا هک یملیف -

 مان «درمناوجتال» متسه یزاب
 ینسصهدیچمزا نآ یوب رانس هک د راد

 تراک لوسعم قبط نیشددو تسا

 نملد. ددادهدهمب زی ارث[ ینادرگ
 دیجم لب اقن رد هشيمهلذم ملیف نیادد

 سس

 .ملیف هبجتیارپ هک اسک روم ردلبق هتفهرد

 یاقآ مان دن درب هدومن یداکیق هدنباپ «منهچدد

 تبامل یرورس یافآ هک یتدوس رد دوب هداتفا
 و هدومن دوکذم ملیف هیهت یارب اد تدهاجم
 تاک, صخش تاداکتب اذا ملیف بلاج یاهتکام

 اهآ ابو نادئم رنهزا

 همان رب می راددصف



 ) وه ملاحعوخ یلیخ !یم مروخلوزن !نمرابجحاح
 روتسد ریشنا وبل كم هلصافالب لو

 میژ دناکشیب رنهما.

 زج ودنن یرسگید زیچ ریش

 رب زا رسناهدیوآ ربش اف دنچ

 مدیس رب و مرادن شتلپم . درک

 بش ملیف رد دوخ شفنژا

 نبادد؟ دیتسهیشار ماوجرد ین

 ۱ دب داد یاهدفههچ ءزاپ

  ردآ ررابچ حاحراب هک یلادصب
 هردن را

 هک یل وا زور هک دوشش ره

 داد غساب ساب

 با یافبا دامنشب, هبنانپم یافآ
 امش دنتفک دیدن هدنبب ادرنف
 یزاب اد مارو یابمل د ۱هملیف رر یه
 ملیفثیادداش شفت یلد . دباهدرک
 بوضا دن آ دین اوت ی اب ] سای
 ۳ ۱ دی روآ رد پآ)ا

 هکنیا)اسپ , هبنیپ ارهجبتد دل ۱

 ار هرجحح هنحص ی لوا ث ٍ

 دعآ هدرب یود هجیت ۱ و ریدر ۳
 دشلامش و »مزاهنایب هبانم کا
 رس هبت رسکب ۱ دشرجش نارب 7

 درک كاپ ادشیامبل * 
 ین ب هلیمافالب

 ساسحا رتشب شمع "نبا)ا س

 رایت مادد یاهاراب دنک

۷ 

 م تم ۳

 ادیهدیم حیج رت اردو

 دی وگیعوددر اپءولج | دش رس

 رظنزا مادر یاهشق هتبلا

 نمیل د .دنسویم رظس رنلکشم ءافبا

 یدک رد هک ملک تباث منساوخبم

 ینح . مداد تسد یاهژادنااسن رب

 زاپچحاح اپ[ هک هن | هدیس رب زبل یاهدع

 -رنهابوهدو یداژاب یجاح اعقاو

 دنکیمءافپا ادلد نبا هک تسباهشبپ
 من زسادفرح نيا هبابن نم هتبلا

 تسا نارگبدرظن و هدبفع نيایلو
 داپژ دارپا نم یزاب هک مدقم نم

 دد دیابادنیا یلو - تسا هتشاد
 4 ۱ذودداکن اب اب زاصب هک تف رک رظن

 عمان بشژا هنف وک و هتسخ یعض واب

 -رثه اپآ . ماهدرک راک وبدونسا رد

 راک عضدنیااب ری یجرا یاههشپ

 هجوت هللم نباب دیاب " دننک یم

 تشادیدابز
7 

 ۱ منک یم لاوئس
 !دیدادیا هثغ هچهدنب آ یا رب -

 ودرک دیهاوخ تک رش زن اتردایآ
 رثأتدد مدادلپع يلبخ نم

 هلافسانم یل وموشب راک لونشم یعقاد

 رد تک ش نم یا رب یلمف مورد
 ی ۱

 سین رودفم آن
 ارد نم

 رواج عاعو ینغپ جد مابق تاعد
 رو .ملیف نپا . مهاسپيم «یسبداب
 را و دخ دهاوخ هنشادرب سپ اب

 زاج میم دوشیم ین شپ ؟ در
 ءآ دقا وغ زد | ۱

 رزین ردصماحرا

 اهزاالنفتف اد

 نساطم
۳ 

 دشاب یدنهورم

 یوس رتساد هدوسپ ما
 دب حالا

 رگ د ملیقرد هبقاتیم

 ههب وک ممیددندق العاب !هینلک فقپ رعن

 وآ همش وک اب داوتا و رسنک رود

 درک ماش ۱۳۷ لاسدرار

 رو هیگ متشا ردصف مقوس آ رو

 هدارهدیفف ریخت منک رک وگاب یارب
 ات یمالگ ,مدمآ نا ربای و

 خب رتهن زانس رهنآ

 قااد رهش

 :ییمدپداد مدیدا
 لادماپ همانیهاوگ و مدرک مامت اد

 ناراکمه زا رفن تشه طقن هک متن رک ۲7۳
 ادعب دن رگ لادماپ همانیهاوک نم

 ي

 رو هب و نارهت هاخاشابنرد نآ

 ناراتمه افتاب هک رله هاخاشایت

 مدوب راک لوذشم مدرک سیحات دوخ
 یاهوپدونسا ردرت دم یاهلاحددو

 متفرگ هدهم یفلتعم یاپار فاتخم
 رد) رکن وسنا یاهملپنزد هلجت [)ا

 (دا رمردپ) دارم - (یژوق رک وت لر
 تشگ زاب -( جیلفا ددپ) بش نیرخآ

 لد) مادعاسب زورههقه -س (یلادنذ)

 مدومن ءافپا اد . (دوک یادک
 یفاک هلادناپ هک دسر یمرظنب
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 وند یک تن واوا . میادیت فرخ
 موشبم تک رج هبامآ

 -.یعنلط . مدادنيم !دشتسد

 .تشدتهاح .مو رگب

 هثق رها ر ۷

 هاسگن ادجرب
 ۱ یک یطد نامه ۰

 چرب هدوریدبعاا ابیه ملج یمن

 ؟بح یضات . ینکیماغان

 هتک یولج شورشههان و دت
 قاهات زود ندرگ ممج ,لوفش
 رسپ هاب ,نساهربم یورو۱ یاهبارگ

 مرسگ هفاک هشوک كب۲ناوج رتخود

 ولس ناب دد یولج هتهراتک
 گی دیاهیک رخ رب اصو یلب

 نا وچ هتسا وسکشا رنح

 صیخشت بوخا مه رح ضض هه

 لا تراعهک اد زیمباص ۰ تساهداد

 لانکاب تسا یاهرقن یلاب رجنپ كي

 اقا .تش.كب

 و هدرب ورفبیج یون اد یطحطخ
 زوسناب ابخیو میم

 دد نم و هوروهیم متروص یدرح

 هچ رههک منکیءوژرآ ل دهن زا لاجا آ

 و رسب یزپدرپ ناخ درس و

 دیعا هلی . ددرگ رب دوخ یکهنزر

 تساپ هگ دراد دوجو مه یرگید
 هک تسپا نآ و تسارطاح یاس

 نسیا هدهاشع)ا سپ ری درس بانچ

 لود هوخ میصئزا ریظن یب هلاقم

 مزاد رپ یم داهتف « مزد رپ یم هاغتفا

 رت اره

  وپدوتسا  ودورژا|دصلخم و هدرک

 - هب [ شیپ هچاندننک بام یسی وب



 جی وهکت وب یثگ رس :ملعب
 نتخاتش هار رد

# 

 ی
 هم

 نا وتیما ر ریپسکش یاههمانشیابت ابآ هکنیا هلئس رگندهژ) و رمآ

 كدرب لاکشا اهنت ..تس وگتفگد رومرریخای ددوآ رد ملیف تروصب

 ریبقن و اههمانشیاین نویضم فی رح نودب هک تسایهاد درک ادیب رد

 یورب اد اهتآ , هنایماعو هدانفا ابوشیپ الماک یتدوصب اهن[ لیدیتو

 دروآ
 یدد ریپکش هب بلغ| ناهچ فلتغم یاهروشک نازاسلت عیب

 یاههمانشیان هژوس یوررب نونکات انبس شیادیپ ودیذا . دنروآیم

 وادوهش« یاهیدژا رت هیلک و هدشهتخاس ملبف داتفهذاشیب متتنب تتجف

 تساهدش هبمت ملبف راب هسوللت|سیپ نیمهذ| + دن |هدمآ هدرب یو رب تامفدی

 شیامن یئاشامت هبنج نداد ناشن یارب هک یششوک ره نونک ات

 ایو یخیدات مادوولمكی تروصب اهنآ ندن ادرگ رب هلیسوپ وا یاههمان

 هژوس ندادناشن یا رب هک یئاهشالت هبلک نینچیهو هدمآ لس یرتناغ

 تیقق وماب هدشت ءدید هاگچیهو هدوبهدوپبی دن | تن رک ماجن او| ران سلاخ

 رفت

 یورب نمراک .دنتسه رییکش غوب ها ودر ق

 سح . تسی شیب هناداک طابنحا یژاغآ و هب رجت كيزج وللنا سیپ

 ریپکشهمانشیانژ| یملیف نتخاساب ماهتفای ارن ۲ تداسچ هک نم منکیم

 هدیا و تاساحا مروجم مناشوپب لمع هماج دوخ یاهوزر] زا یکی

 كدزب سیون همان شیامن نیا اب مددوخرب نیتسخن رد اد دوخ یا

 . منک حیرقق
 ؟مدرک باضتنا ادوللتا ارچ

 دناوتیم یماگنه كيسالک رثا كي هک هدش تیاثنیب دوریب
 اد نآ هک یدنمررنه هک دربگ دارقوا دنسپ درومایو كيدزن یچاشامتب
 «رتا» نآ ریناتتحن اصغش دروآیم هدرپیور ایوهیهت رتآت هتحصرد
 نیا دیاین وا .دنب امن یلجتوا دوخرد هدنسیون تاساسحاو اههدباودشآ,

 دسیابوا ششوک هکلب دیاملبوسحم یشیامررفداک ایو هفیظو كياررما
 ددرگیم یشان وا هقالخ تردق زا هک دشاب یقیعشالت

 تقیقح یارب ,شالت
 ام یاهرتًانذا یکیدد نآ سیب هدهاشم ماکنه وللتا هیهنرکف

 ودوبدوجوم نارکیذاب و نایجاشامتنیب هک یسامت . دمآدوجوب نمدج
 كي دننام | ,مدن دشيم هدادناشن هک یناساسحا وداکفا ؛میاقو یکیدرن

 یربثاتتردق نیالیلد نتنابیب دد هکبماکنه .دادناکت یکی رثکلاهلوخ

 هک دیسرمرظنب نبنچ مدعآ ربدوب هددوآ رد شامتداباد نایچاشابتهک

 نآ زیگنانزح شالتدد یدژا رت نیا تاساساوراکفا هبذاج یلصاذا»

 . تساهتفهن تقیقح نتفاییارب
 تداسحوقشعیدژارت كب وللنا یدژا رث هک هدشلوبق یلک دو طب

 زادعب و رپپسش) شیپ سکچپه نوچتسه مهروطنپمه عقادردو تسا
 ؛ دوکب نخس تردق و قلعنم نیااب یتاساحا نیتچهداب رد تناوت وا
 تاساسعانیاةداب دد یناتساد هل نسب اهنناد یدژا رتنیا هک یلاهت آ اما
 ۱۷۷۱ لاسرد . دن اهدرکسن كرداد هتوگ دوظنم نمرظنب .دنسانشیم

 : تشون نینچ «ربسکشذ] وددرد هتوگ كناگفلو
 نآ رد هک بایان ءایشاذا تسا یزبیمآ دارس» هبمج رییکشرت اند

 هر نامژ یسرموهتسچرب طوطخرب اعداظنا لپ اقمدد ناهچخپرات
 یروجم ؛دندرکیم یئرمان یروحمرودب وا یاههمانشپ امن مابت .دورپم

> 

 : دمو ی مچ یر ی ی ی یخی چی

 موو ناگ لا دیس رد هک (وللتا) مایف نادرآ راک چي وهکت وب یلرس
 ناو تااسحازا _هلاقم ارد هروآ تددب اریلادرگ راک

 ی دب وگپم نخس ریپکش

 | یورب یکدنز بانتچا لب اق ریغد ورم تلم هک

 ام مداصت نآ یود اعهدادا یو ربت یداذآ
 تداسح و نشع یدژارتنبا عثادردو

 ان ومهدژد كلاموا هکت سن نباوللتا یدژارت

 شفای یا رب تسا یلوجتسچ یدژا رت رسا رس .داد
 تسدب یا ربتسا یمیظع یراودبعاو نابتشا
 ما دیفم تایحو هقالخ تردق نآ نودب هک رشب
 ااظن تاحووتفرپاص دئنام نآ ددوللئا هک ان ومهدژد

 یوروک ۰ تسوا زیمآ راختفا تابح حوا هل زنمب

 نیرخآ د دوشیم هنخاون وا لآ هدبا ینومراه
 9 .وایوبئد تاصاسحا

 ]| رت ریسک منکر کف هک مهدیم تا رجد وخب نم

 |یدأا رت وا نام رهق یدژا رتدن ادیمن ماقتن او قشع
 یماکنهوللتا یدژا رتاذل ...تن ایخ و دامتعا

 . دربیمیپ وگ ای تن ایخب وا هک
 .نیا مدرک یمس نم دوخ ری رانسمیظنت رد

 یامسناکس هیلک ظفحویداد تناما لوصازبن و
 ! اهنتهن هک هدوب نیا مششوک . ميامتتاعارم

 مرفو كبسو هدىع یاهک و لوت وم ؛ اهیذادررپ
 !دداد یکتسب نآب شیاههمانشب ان یلصا ینابیذو

 یاههمانشیاسن دد تمیبط هکتیاب هجوتاب
 .داد ناشن تسارودقم هنحص یوررد هجنآ

 ازفیب نویسکا تمسورب دراوم یضعب دد هک مداد

 ادد اد ملیف منک عورش اردوخ ژابوکد یتح

 هملک چی وهکتوی) مدیمان ملیف «نشیتدای» ارن ۲
 ۱ هملک ناوتیمن . دربیمداکب دوخ هلاقمردرای

 ذاپ ره مهسهک تسباهغسا نآآ ینعم . درک ادیپ

  یدئپ میسقت » ریظن یفلتخم ینامم اجنیارد
 هک دشاب نیا دد حالصابوک .. دریکیم دوعب
 (. 6 - دوش

 ژا لبقیلاوتمتانب رمتموزل هب رییسکش
 .ناکما هکدوب حضاو . دنکبم هداشایدژارت

 اهکان «شاب هدامآ » كياب یدزارت نیا
 وا نیبعن و یتامدقم تاثب رمت فرص

 یورب نارگیژاب هتالخ هجوت مابتو

 .دیدرک زک ربتم نام رپت
 | هک مدرکن دوبجم | راهدوتک نم

 ۱ یوعنب یبپسکش كيژارت یک دنشخرد



 فرحتم شود نیا زا اجكيدد اهنتو (تد
 زببا) هم ار«ان وعهدژد» هدر«وللتا هکبلاجل ۲ (در

 ووبهدش هثشادرب باوخ قاطادد لنق هنحسر)
 نداد تقباطم دمآ شیب داک ذاف [ رد هک

 امنیس موبدم هک دوب ی

 -یم زیهرپ رنآت نبلآ ریثانذا هک ینبحرد
 هدرب یو رب اددوخ هنارغاش هبنچ موظن.ت

 ی هلع هضم ام

 داس ثیعقا و نآار #۹

 نیشناجرنآ یداع تارثات هلتنپاذا مبت
 ؟ ميئامف یریگو لج دوشب

 تایحورتیوقت و یدژارت دوهلمش تاساحاورد ۲ ۵
 39و اجتا دو - یسامتیس تاناعما و ای ۳ بد تیپ

 تصعاطتمامایئاب هکنیاذا دوب تدابع ثادرگ داک های لک اب را س و هیلک 0

 ۳۵ ملا هی
 یریوصت رتهنبا روا پ

 لا با

 رییسکش هارماخ فطر
 طسوت هت بلک نآ

 ام دد امت

 ۳ لس اش کا دو کد اگفا وا تسالسك
 هفل ابم

 ادیب

 انشخ رو

 ۳ دو مش
 د داکب یدنن اب هدادتسار

 هجن ۲ دوخملیفرد یتسباب ام می
 دهد نان دوب هدشن قوم ماش ۳

 نینچ مرظنب ادتبا . مبهد ناب
 ریپسکش رب ددادن یم ورا هکدمآ

 نمضدد یاد دوش هناضا یر
 تسا بجا و تیابن یب مدرک رک

 سرب تاملک بلاق رد هچنآ یک

 ۱323۹ کد سسکد

 نی رتکچوک نودبتسا هدش هنناب
 هدادناشن همانشي ابن لصاذاینارعیا

 < نشین اپ > رد نبنچهوروصت رد ,درش

 هشیمه یدزارت من نمینادرک راک
 . دوب نیرق ان وم هدزد لاشب اپ
 یتیق نیا رییسکش هدبا نباطن
 دبای یم یمیظع تبمها كچرک
 و قشع ذا یلوبس نرچ اهنبا
 زا كيژارت یناشن سپس و داشا
 نم ورتبا زا ...تنایخو یلاثرپ

 یدژا رث زا آ نامهردار لامتسدنبا
 مدرب ینرس

 سپسوهنکیم یزاب ار یرثوم شقن ناب رچرد دعب لامتهد نیمه بس
 . دوشیم هدهاشم كولیپ ارد داب نیرغآ سبب دوخ لا

 و راز نالمات اما یوق هلیسو هچ امقاو - اهتسو . تسااهتسد مت رکبد مث
 : ۳ امملبث,دوتکا كي نایب یوریت یارب دنتسه یاهدش شومارث ۰ را
 ان ومهدژدیاهتسد ... دوشیم زاغآ نیمز هرک یورب وللنا و

3 ۲ 
 را یامتسد ۰.. دنتسه یخوش لاحرد یهاک و شزاوا ۳ البا
 درشیم هدوب دوکای یوچهنتن و كباتسد هلیسوب هک ین تیکت ازای

 نتف رک یارب یاهلیسو راب نیا هک و للتا یاهتسد ۱
 ۵ . دن ورگیم شحدم *

 تشل نیا هجرت قفوم) رزین[ ۰ تسا و یکنژام ملیف سس
 : نادرک ک «نشبتراپهیساسا ( دشاب یناملآ اب ید ۶۶ ۰ را

 ۳ و
 هدیع یاهگند اهرتک اراک نداد ناشن یارب . دوش" 7 9

 دن وراکب لیدپن ورییفناب بس

 یاهبیثت وزارف «هلف »یو رب نا رگب زاب هفالعن هجوت مامتو ... )

 دپ د رگ زآ رعتم نامرهف رتک اراک

 ؛ دنگنیف بپقت اجهیف ادوللاو هدهزادیدب كوا ورپ ود خرس
 هکیزارت تیبهع)ا یرهظع ناونب ایلپماو ان و«هدژد هس واژا سبح

 زبسب سپسو هدش لیاتح دزوب یکدنا هک هبفح , دوشبم لفتتم اهنآ
 یارب هایم كي و . دیانن یه یهارمه اد ان و«هدزد دوشپم لدبم نشود
 هک یاس دد وللثا هقرخو انوسدذد بغ سالل «وللنا یزی ءهماج
 نیا نوبسا رتسگ سمت مت نیب دب تسا هدش تاعتثا د :وغیم دذگوس
 الماک اداهرتک اره" دوصتو هتخاون اد یدژارت یدولم یساسا كن رس
 دنن اسویم

 مهم و هدع هثیظو كي ادشا نامه زا ملف یلک دوکد میظنت
 ۵ رد هک یاهدب رب و تامدنا رگ كب مبنا رگ میصت - دش هداد صیخشت
 ذا دوش هیپت دشاب هتشاد یرتشب یک دنشخرد نا رگیذاب گن ر

 دوب لبامتم دیفس رثشب هک ی رتسکاخ یاهوبق هنیمژاب اه»
 . دندش كن

 هشیمسزبن نوبسا روکد رد
 تاعا رم هطوب رسنا دود یراسمكبس
 شی دوکد هک م یدرک شالت , دوش
 دو شزرا: یلاخدن | رک كب كي زا
 ووهکد وب نیا امررظن نوچ دربگب
 داذکاویرتومشقن نآپ همانتبابت
 میئامت

 شیب ملیام دروم نیارد
 دب ات ناکهونامز منک دیک اتاهنیا زا
 لیبحت شیپ رثهب نادرک راک ط سوت
 یتاعدون رپ۵ و ددژا دب اب هکلبد وش

 دنا رگ كي . دیآ نوریب دوتک |كب
 تک ارروتک | هکتنبا رب« و۶ بوخ
 ادیرتشب تالبخت ناکما . دنک یم
 .ددوآیسروجوب نایچاشاسترد مه

 زبن اهتالپ نویسبذوپک
 اد یتیمهااب شف ملیف «نشبت راب ورد

 تاک رح و اه رداک . دنکبم یزاب
 امصن وش یقلت هداس دیابت نی دود
 نا وا رف طابتحا وتفداب كنیل وا رت زا
 : میدوس هدافتسا

 نت كيزوم هبنچ یور
 اف آن ای روطاجاغما دآ هک )رب ملیف
 دش هیکت (هدون فینصت یبل اجوحنب
 یساسا یاهشخب زا یکب مونباهچ

 دشرم بوسسمناد رگ راک «نشبترابو
 ثاه قبط ارنآ روتب زرپک

 یتامرهقمت ؛زا دلت راپعوا هدمع یاهبت دومن میظنءامیلبق روصت لوصا
 هكبژا رتمت « اهتفایض ۰ لاتت-و مت + ان ومهدژدووللنا قشع مت ؛ وللتا
 یاهتتامب وگر ودیی هضن ؛ان وسهدژدكنهآ ,ناژاب رس یاهذاوآ ,یدیمون
 لکه دمژانچییشت ماگشهرتشی هک سا ین رحم كنهآ ]]ءررزمو»)
 ۰( - دوشبم هتخاون

 ص5 تمین كیزوم اهن نادرک راک «نشین راپو هیمزرد اما
 صد توی وب تسه مه توکس - دروآ یم دوجوب
 ,.. اهشلم همرءژو ایرد مارآیادص « اهگنژ « اب « دنکوس

 تفکر حءاهلمس و رظانم ۰ كن دو تاملک نتغیمآ اب ته
 نا دا زه و اهروپیش یادصو اهنابداب , اهیدولمو اهدداک « اهینشورو

 ما نادرک راک و ... هیآ یم هوجوب هتلی یاد میم طاعا نایماا یملیف هک .تسارگید عونتم كرزب و كچ رک یاهکسک و رب داصت

 : هژلاسیمسکمتمامنیس مویدمرو ادیا بان تسبتاها درنادی واج و هنالغ



 , ه؟کساکتف

 وب وب طلسو ملیف: مو وب

 ور > زل را 1

 ۷۳ شیابش ض رحیم
 دم وهدنسب ون ناتس و ۲

 وب فلاضم قفاو« ,يساب

 و واد رظن داهظا هک امیا رب

 یفنا هشبمه ادیرثهرت ای هرابرد
 رته> هلافس دوشع وجز) مباهد رک

 اد زدنم «مزیب وک یابن دردامنیح

 هزاتس مجسیپ لاس سوصخمرامش

 تاداقتتا نیا (أیح تسناوت ی

 یئاسنهاد شزرا نب رتمک یاداد

 دخشاب هدننک

 ۳ سپ راپ دد  ودید. سیداب رد هدن زاکن

 قیفوست 4كروب ون دد ناطلسد

 شاذتغاو داضت تهجب طقن و ؛متفای

 بلاسطم رد هک یت اب رظن
 هدفاش ملفنیا هداب دد یجراخ

 ناگ دنسب

 ی

 ور 00

 ((لرویویت رد تاطلس») هراب رد
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 » یمع«نیرتهب ایکب «كروب و

 رد هک تسیل اهیدک نی رتبلاج و
 امنیس هدرب یورردریخا ل

 سغش رانآاب هعباق» ماقمرد ۳

 رثالاب یا هبت رمر» ملیف نیا ؛نیلیاج

 ابو ددادرارق <« رببک روت نت

 سایتلباق هلوصاربن «تب

 -نیل اپ < رهشیاهینش و رو ز! -تس

 ریظن یبلاج یاهملیفاب اما .تسارت
 ویس)ز سوصخسو «دبدج رسء»>

 زا رق فید ركي رد دناوتیم «ودرو

 دوشهداد
 نایب ادین اطلس ناتساد «ملن

 اکی رمآب :شروگ كي رث ارد هکدنکیم

 لدا هظحل نامهزا - دوشیمهدهانب

 فعشتدش زا هفایق نیا ایآ هک تفگ ناوت یمن زگ ره
 جنر و درد طرف زا ابو « ددنخيم یلاحشوخو

 ٩ دنز یم دابرف
۱۰*۷ 

 -رود شالفو یسدعدامشپ ابدورو

 - ددرگ یم هباومیساکع یاهنیب

 تشکل | واذاءاگد و رف رد هک یماکنه

 فو رکیم ددیو ,دب ًابملمعب یداکن

 ناسهیم سحزاویداد هاگتسیاكب

 س دیوکیمنخس اهیلاکب رعآ یژاون
 هناگ كيب جب رفن تهج كدوب وت رد

 ستدزا اجن آ ددو دو ریم كنيسناد

 زاچو زاج كيژزوم و لورنیکار

 دو ریمامشیسب سیم -دوشیم ماسرس
 دو وبل اهیامنیستمس 8 نیا دد نیلیاچ

 تس وادوخ صاخ طقا هک یتراپماباد

 دارق وجهو ءارهتسا دروما دب دش

 دهاش ناطلس ابثبس نیارد .دهدیم

 هدنیآ یاهملبف یاههن ون یرسکی

 ابنیس» یکمههک تسا (۲۳۸:۱6۲6)

 دنتسه «پوکس
 تسا نیا اهملیفذا یکیمات

 ثكيدراو یدرم « كننتاب یدرم»
 رفن تشه فرظبو دوشیم هراباک

 شیاه« ولک هجذ  زادمب .دنکبمكيلش

 تب ولب تب ون رفن تشه ره .دوشیممامت
 ودوشیمض و ع هنحص - دننف اپم نیم زب
 ۰ تسدب لواشش هک مینیبیم اررفن ود
 رد یدسیدم تدنیارب مهفرطب

 ودننکیمیزادن اریت یرتمود هلصاف
 یراچ ناشغامدزا نوخ مه مادکچیه

 ادهدرپ یتافیلبت تالیچ - دوشییت

 « كنفتاب یدرم ملیفاب» :دنکیمرب

 و تسظع هورذ وحواب امنیستمنص

 هن ون «ادیسد دهاوخ دوخ راغتفا

 یدرمو هب موسومتسا یملپف زا یدمب
 دراد یمخش - «تشکاد شن )هک
 هک دپ اب یمددد دوشیم شباوختاطا

 یربتتفه- دنکیم تنایخ واب شذ
 ربت نیدنچو دشکیم نوری بیجذا
 طوقس ناپچاشاسءت - دبامنیمكيلش
 یو دمپ یاهظحل یل و دننییمادنذ

 هواودبوکیم شرهوشب و دزیخیمرب
 ینافیلبت تالمج «۱!یلوت «مربزع
 :رهوش هچرکا > :دب ایم هدرپیدد

 « داد تسدزااد شیاهریت فده

 ملیف نیا هدهاشم سن اهامش «اذپعم
 : یدسب هلیچ «ادیهدن تسدژااد

 ۰ تشکاد شنذ هک یدرم ملیفاپ»

 ..ادب آمهدرپیورپ مریلاتدجدا
 یک رتخداپ ناطلس لتهمامحدد

 تسانوبزب ژ هلت یاهین اپمک ریجاهک
 و رگیملپ امواپ و دوشیم ههجاوم

2 
 ی نود هک ین اهم كب رد "۱

 ال اب ار ریپکش

 ۳ مشو ودنکیم

 1 یوگ تلاحدادموت
 [ قیزاسارد همطق نیادا هک تسا

 کار ایک یا نیت دیده
 رو  تانایرج نیا هحد .دیامنیم
 ۱ ولتزا ۰ دنادب ناطلسهکن ۲

 . دوشیم شخب
 یلک سدذا ناطلس د زود

 رتخوودودیم_ملطمهداد بآب هک
 _ هلن,دنب امن كي .دناریم دوخزاار

 رو هکدنکبم داهنشیپ واب نوی زیو

 ودنکتکرش یناغیلبت یاههمان رب
 بای بپای» هلک ود شک ءاذادد
 ادی) ناطلس - دریگب دالدرا رههد
 سپ یلو دنکیمدداد داهنشیب نیا
 ؛ درأد لوپ هپ جاهتحانوچ یتدمذا
 لآ رس داربق - دهدپمرد نتنآب
 زایئاهپلبت شیامن برد هک دوشیم

 كدام كپا فپ رعثب وا ؛نوپ زب و هلت
 آل مه یک و ددادرپپ یکسبد
 :هما رپ شخپ حق ومرداما - دماشابب

 لاطلس لاح يلتسيد نآ ندیشون
 تسدپ سوگمما هجیتن و دن زبمموب ار
 جد هک مه یک رنخدانمط -دب بم

 نو +

 ایوب ؛دوب هدش انشآ وااب

 اه سگتع یرسکب نششادرب اب هک
 تواب هکپا اح رد ؛یق افیلبت

 یم ( هدادتحدرد ادداکبس نالب

 ۱ ۲ ثسدپ یبوخ لوبدناوت
 اب يلد هربذپ يم ادداهنشیب نیا

 وب تسا شب و تسبل نآ

 لس . دهاب هادیرد رپ هناب
 3 قت ینییور هبتسالپ یحارچ
 هد رتن اوج ناطلس ۳ ۳ 0 - دهد

 !نهدن اوت رکید هکتسنپ ادد راک
 !)ادسهخ شپ ابن هلپ هدهاشم عقرمدد

 ۴۱ لصرد هب

۰ 



 هننه
۳۰۰ 

1۱۱۹ 

 (رهظزادهب رد قشع) مایف هان

 یاهواب« مادن  رغاللرتخرو

 3 ه رمچ و یا ب رک هاثرک
 فو رب (ند وب یددوا) مانی هک

 یزیگنا تفکش ترپشز و رما تسا
 ۰ تسا هد ومل تسک ابیس مااعرر

 كمن اب ونب ریش

 نآ و تاک حاب هکتبا

 ا را ایچاشا:

 دشمدوخ یوسپ_یسبطان» نرجه
 نبدقنثم < ملف» شابص ون زا ح داخ رثهاپ

 وادنکیم در

 نضددرا

 سلفدوش صاخ یادم

 نبش راداو ار

 (مددد یجش) شلبف نبلدا ناب
 امایسمل اه هفب ان وكر زب ناد رک راک رثا

 راضتفا نب رثگ دزعب ( رلپادمابلبد]

 ار راکسا هزباج

 یماثءک دا بپت رثنپ.دب و رروآ نساپ
 یلعپاکب رما یاملپم

 ز و رما و دیسدتپ وبحم ترهشجااب
 تانالصا یود رد شمان تسبا
 نلاس لعادب اد نایچ اشاءا لپ

 ۱۹۳۰ لب رو آ ءا«مداوچ رد اکپ
 دلوتم كيولب تعتباپ لک
 لوجخ و مادنا فال یکدرک ا ۵
 رتکد مک اب شردپ هکیدوب الا
 مرگ كپيتح دشن نرم نیما
 ۱۹6۰ رد ادیاق هناضا ۶
 نر ویپیههدا ون اخ كب ولب لپ
 تمب زه دنلهب و رک

 روبچم دنله و را 0 ۶ ماعنفرو هلدب
 نیا رد دن زپ رکب ن

 للعم سیادم دد (یردوا) ن#

۱۱8 

 نا

 ندوییه یردوا

۲ + ۲ 
 رک راک - نامنی ,درف

 ده دل وتمشپ رطا دد۱ ٩۰۷ سبد ۹
 ورگیم لیمست نیو نوفح ههکش ادد- ۲۷۷۱ ۶
 . هسنارف:سب هاب یفارگ و نامنیم هعددمدرکاش -۱ ۷
 رسپ لب يادادواذاو درک جاودزا «تلت اب ه رداب ۱ ۹

 دشاب يم «مین» مانب

 ناد

 .دیدرگ دوشگن آ هعب۱۳۷ لاسددد در ]کی رمآ هب -۱ ۹
 , هوب نیل رپ  سب داپ دوداد یبملیق ناخس

 رد فورعم نادرگ راک لن رس والوئرب نانسبسآ ۳ ۹
 سک و یناک

 -آ ۸

 . ی رهالف ترب اد نانسیسآ- ۱
  ملیفقد تخادرپ ینادرگ زاکب القتسداب نبلوا یارب - ۶

 یگیدرف دد یگیرکم ناریگیهام یگدنز زا اد «جومد رتناموکد
 ۳ تخاس)و رکادو

 برو راک رثکد تشذگ رسا هب نا وتیمنایمنآ 3ا هک درک ین ادرک راک و هیهن
 «سب واسرتگ د» ملیف ناپم نآ رد هک ) كرزب نادنشن ادا ملیف یرس
 .تیانچ > یلک ناونع تحت ملبف یرسکپ و - ( دوبد ارراکسا هزپاچ
 . ورسک هداشا ,.. «دهدپمن شاداپ

 هک تخادربملبف یلادرگ راکب ورنم یلاپمکیارب ۱۹6۱

 درک رکذ هومن ناونم اجنیارد ناونیم ار «متفه بیلص»
 اد« وجتسج» مایف ود رک ترفاسمنام آ وسب وصهب -( ۷۱

 + دوم ینادرگ راک یئابودا نادرگ رسو هانب ينولاسدرخ هلئسمزا
 ؛ زا دنن دابغوا دبدچ یاهملیف

 + تل وشخ له ۱۹ ۸

 ناد رم ۰

 . اذرت ۷

 بز . )وری یارچام ۲

 .تسدپ یراکسا هزب اجدا «یجنب >ءانوک رتت اموک دملبف ۱

 1 درک راک نبرتهب داکسا هزیاچ «ثیدباات اجنپاذا» ۱۹۵۳ . دروآ

 . دون وا بیمن اد لاس

 , ایهالک اس۸

 2 + كاژب تیبصم ۷

 هونکر باد نب رکسا-امنیس یاهرتهو مولعیمداکا : وضع

 نوناگ ۰ ۵ ۲۰۲ ۰ سیدوم مایلپو طسوت , سرو

 . ان رفبلاک ۰ رلرهیلروب

 ثخادرب یگشیب رثهنونف نتف رکا رط
 تافالمندنل رد ادوا( رلبا ه)«گنباات

 (مدددیش) رد ادیو همدقم نودب و

 (انب رباس) یا-پهلبف
 (رهظذادم هد قشع) (حاص ,كنج)
 دن |هتسکشا شو رف ددرک دمادک رههک
 مکصتسما ز(یهدوا)ترهشو تبعق وم
 اد( رلیاو مایلبو) یددوا . دون
 و دنادیم ملاع نادرک راک ني رتهب
 نانس ودب ادع وضوم نیا تف وب و تف و
 ثاداگن ربخ «رغالاب و نایانشآ و
 . ددادیم ذاربا

 (نبدن وا) همانشپ امن ردتک رش
 - نه( د رف لع)ا شچجاودزا بچوم
 ثاشجا ودژا العف ودش فو رعم هشیب
 , تسا دادیاپ

 یرفمههدبقع تسپن دب ناب اپ رد
 «راتس نیاهداب رد اردبقن ثداک و پ

 . داد تکرش

 یددوا ددومرد وا , دیناهب رومشم

 + تفگ روطنبا

 اب هکتسا لاس ۲۵ تدمو
 فلتخمیاهمایف رد یداب  ناک هراتس

 (تدوبیبهیدددا)یل وماهدوبن تک رش

 : 6۱ تسا یرکب دربچ

 + ادوا هیه اکپ رماردژ ورما

 . قالخا و یلابی ز«رنهرهظم
 -ٍ دنناد

۳ 



 ی

 رل راسون ردن ؟ ۰ هتح وت

 كرسلرق دّزا رملیق» : هلحم را

| 

 ۹ »۰ اسزو لصعتاو

 زد شام سس لات

 دآ رب هبش دشیم بوصع یمیسو

 تب ؟صز رد هبقب رو صاخ وادمتسا

 یهءهرکام تسداب هک ۱دناکناکس زر
 ردتالطعت هزودکس نم تشوت رس

 هدهاشم دناءدم] د کای رد راک

 نيا_تدوب لمپم «دیرو و مبتک ی
2 

 یاوسوب هتاردآرفآ ممحت

 : ددوك رد یب وخب دن راتف رکاوع
۳ : 

 تسا هدرث محعو هدومت

 هتدد نازیم كياب < دید > ملت

 دومت یماضتقا| ریرت رث و +مت هک رتت ام وک د
 یارجام نیا ... دوب هدشو رب ور
 و «دووفب تب رک رام» هناتشاع

 هدهعبادشا وا یاهشقت «جا]ناج»

 دوبهدش یزیرحرط تقدب دنتشاو
 تردق اب اههحصرتشب هجرکو

 دوب هدشءداد بیترت یدیدشووصت

 یصضوب وب دانس مظعا تمق كلتمس

 یذاب نمک و یمیدق داتآاب هباعم

 «دیدد ۱٩۳۸ لاس نایاب رردشيح

 دوخزاک «یدام» ر «یکد حداب

 رد «ع وتسم فقوت د دوب ,دسر

 دیاب یرتخدو ؛ نوص»و ۲ ۷
 هک فازرا تشهبوو «دنک یگدن

 دندوب هدش هیهث۱ ٩۳ ۸رد هسره

 . دوزفیت «دیرو راک شزرا رب یزیچ

 یدعاس هنیمز طقن هک «دوص»
 «سوبتامیج» دوج وژا ربا یارب

 نی رتدب دیأش ؛ دوبملف نژهراتس

 نیادد «دیدودیآ امشب «دیرورفا
 دداصو هیهت ملف هس یلاس تقو

 تقو ردقن ۲ هن راک نمطو درکیم

 هدابود از یئاههنحم هک تشاد

 ملیف ردقن ۲ هن و دنک یرادرملیف

 ژاتن ومهک دنتشاذگیم شرابتخا ردماخ

 داجیا شرات آ رد یاهفالخو بلا

 جیهدد «دی رو مان ماگنهنیارد دزاس

 ناتسلگت اژا حراخیاهروشک زا كي

 تشادن سکچیهیا رب یئانشآ موهفع

 یامنیسم تنمناکدنیابن مقاوردو
 یاربیرصتخم ترپش هک ناتلکنا

۱۳ 

 زر تدامم ن
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 ملف تست نا راتسو دنک یم نور

 - تیرگ رام» و «وب رک درلتبامو

 ی ریس ردهک ) مد و و كدز
۱ 769 

 (هتشاد تک رشزبن «دید» یاهملت

 تسباهژزابم ملیف یلصامت .دندوب
7 7 
 ناکدنادرک و ن رک راک نیم هک

 هرخا اس و تسا نابرج رد ندامع

 ۰ رو ی دا یعهاتو حب فر

۳۹ ِ ِِ 
 «وب رکددلکبام» یرجام نامرپق

 یاب اد تییصمو تب دم نی

 بم تلس یلو دنکیم سام

 یک دن ز یاه راتف رک و تامولعم

 ضد ن یریک و لج زا یلوشآت رز

 دن امیم زجاعزا وک ان

 دسباب یمدد «(بتقو درم نیا

 و هدنا. را وآ ريژ ندعمرد شردپ

 تاملک نیاذ| تست شیارب یتاجتءار

 ائید» ۰ دبوجیم ولست دوختسود

 < کد کد

 (دب رو راک رس)

 روت وا یئامنیس داک زا یلراسیت و, ۰ م
 هرخالاب مهوت وت « .تسا یخ رچ

 ماف د» هلسح نیایادا - دسر

 زا شدلومرح و هنادیقب هوحناب

 22 رتاهظیب «هتی رم باج
 دهدیم لیکشناد یندیدو_لاج

 رئ وم تایلاعم هکن ایب هوحن
 یا هنادق یب و یداع مضو نینچاب

 رسکیدسئاکص كب رو دن دشم هم رع

 نآ و هدبدرکل وصمرت یوف ملص زا

 یرجام نامرهق هکت سا یتسقرد

 تاحیضوتب یا هتف رک و تسب یادصاب

 خساب شب وخ رسمه شاع ترا رحاب
 یمکحم تشمناهگ ان سس .دهدم

 قاطاب و هتفوکق شاع درمهناچب

 اجن ]دو دوریم رتیوخ ندباوخ

 هکد ی وکیم یوب مار حل نامهای

 رهزرد ۰ دزاد ارواژزا ندشادج دهمق

 چیه «وب رک در» اههتحم نیایود

 بطاخم هرپچب هنلاکم نیشتقو

 هبدوخرما نیمهو دنکین هاکندوخ

 رایس كمك ناب توقورتا ندوزفا

 دنکبم

 زا رثالاب یتاکن اههسصنیا رد

 هتفهن یسیلکن | یاهملبف دوبف ول وصا

 نف یناودرو طلست تاکت نیا ؛دوب

 نسبا نتخادرب زاغآ و ینادرک راک

 نأش یرشب یکدنز لئاسب اددرم

 یا هفرح یک دت ززا هد ودنیا رد دادیم

2 
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 ۱۹۳۹۰ دن رگنیم رب زب ناگ راتس»
 هک تسا «دی ر» رگید روهشه ملیف
 هدنسب ول ملق یلامرزانآ یوب رانس
 هدش سابتفا « نیل ورک ,ج.ا» الاوت
 ید زب مسلیف نیا ناتساد دوب
 »سم درد و تالکشم نداهم نارگ راک

 نلا رد ... دشیم طوب رم ناثباه
 زایکی < زمایلب ونیلما » رب وصت
 دوشوم»دب د ملیف ل وا ناگتشیپ رنه

 ربف یار نت, رق لودشم
 ترا یورذا نی دود :تسا

 7 رم رب ی
 رو ریژارس هرجنب هبشیود
 ان وشیم یک هتسویب مهب نبئأب روو هم اب
 ۲ س هک زد ره رب وصت

 ناب "و دو دش یونس زا یا هناشن
 .نای» یرصب هلیسو نتفای یارب

 . ووشم بوس

 یاه تسنرد هاهنیا همهاب

 کد یک یکیتکت سیاقن
 اووه ملیف , دروضیممشچب
 اظکت نایب ۰ینض
 مرهلم هکنیا نودب دوشم تسق
 , دشاب هورک هاجیا یلماک ینامنیس
 ژرطب تکالنو تیبصم یاه هحم
 ۶ اههنحص نیمه هیبشاب یصتان

۱ 
 :«تسپ اب ناژو رثا(۱۹۳۲)
 اش وم هچ رک؛ دراد
 ادد «دب هواب هسیاقم

 هتسا هتف رک را رق رتبلاع

 ساسح عون كب دیر



 و كرتخد هک ورذگ
 ادروب رم 9

 تف وکس ی رشهب یاج دداتد
 یط رشب تان دابماکب

 دوخ یاهناطاز
 و رم لب

 9 هما عالطا ن
 تسا نکس ریغ

 مانب اددوخ
 دن زیماج رجاتسم

 شبا رب

 یعونصم

 شمار , اهژور زا

 هک ین را
 قشعابو تورنو سوصخرد نارج

 نا رتخدزا یاهدع نب

 اب دو رکیم تسا < ۱ دننسه رت میس یلوشآدنژ یتخبشوخ ردكببادک
 رتکب تور زا یاهدع هکبدرجد»
 هب وک ی س یشاش , هننک م مالد
 دب اتو هشبمه نشعاب ماوت حاددزا
 شارا موشوم نیاد دن امیم رادباب
 هلاب یدابژرادقمب شاد زا ۸
 ووشیم رتشیب واب شا هئالعد در

 «لابادو« تداوح نبا ۵ رد
 یدتمت و رف ورم هک مدشناد سا
 «لاچناپ» مانب اببذ ین ژاب تا
 ۸ اف بسح رب . دنک یم جارداا
 تو رترر رکپمانشآ لاجناجا شاد
 و دباب رم شرساا نی لرخا

 كن رپ و هلحاب هک درب
 یف رطزا ور وای تسب رب
 یاهدهیراکیی رف رثارب ی زر
 تسا مدش رفتم شیارزا ناسم

 , دوشیم كيدزن لس

۱۳ 

 هننکيپ شاءزاپ رو نا داکن همان ز »سس
 تسا ,ینایصح و تحارا

 لب دب رگبم شدرخ هک
 زا نیست و فی رعت نیا دراد لبم
 .ملبف نایچاشابن و نادنفالع فرط
 و بوی هناوتب رتهبان هشاب ۳
 ااییذ ةهداس , ازوا لبانم لرد وژاسنف رطرب زا ۱ شواکس تار

 و وطن 1

 و وخ هک

 روا دهدیم ناغن
 ۱ نا

 ادهشیپ قشام هرتخ» یتاش شف  .دناهرادشیامل نا رهث هدیوژاا ده ها رذگب یماک هاش و یش وضب ا دیر یو هیان یم یاب فیصوئزا حراغ  _هرابشهناخو رببیج ملیفوو تا لایادتورتاپ و هدرک ياودژا ودن 7  .یلداپم اب «نئرپو یدنهرکه اند اب. تسا ءودواب تسدب تیف و رم ۱ ۳4 دقاسراب هخ پا و ترهشام نطردو دباش و هبا 0 ر وطن 7 ز وه هک تسپ دنه ر ورک مخ ادلایادو شرهره ۳

 نا ةلپسوب نون . هشاب ماکاشو تشیع وخ ی وشات ز یه ن ز ووهن اوت سل نارکپ تورو لوب هلبحوب هکت سا هقنس و وراو هدهمب  هغاب یک هرب یک شیاملابهنآ ی لو دو ارسچا هلحرسب ادهشقن لاچناپ
 نیبقب هود رک یف رعم ناپچاشاش ملیف
 او , دیورگ .ههاوخ شببص یرت .مناشخ رویاهشیقن ومهدنب آ روهک تسا
 ادول یتح و دناهدناش < گدزب و هكچ رک بوصم> ارت ول ۰ ده
 یا دانی- ا» یسوف ب.سسکرف زا .یلطالتخا
 اسو ادملیف موسلر»هن | هتل او

 ۶ هتن

 اهوتسا نیا ملیف ره هوا رب
 ژوم ءاوغ و یعب را ءارغ
 ۱ یلد یقالخا و یعادشجا مارر

 اه نانکب ژاب ریاس هب] یمربافآ 5
 یاءدامل اراخ یی وبحم (مطق شزاب اززگاج هه زا رمز ملق

 دیس ز دهاوخ
 دو هک د نتسه یناگشیب ما تور الف داسک رغآ و دن آ ویو

 ترسم روباک جا راب ناتسودیه

 دوو هبآ یموا قاطاب تسا هدرب یب عیاف وهیلکب هکی تناشاما ,دروآ یم
 و ورم هدسب و یا هچن ابطشنسد

 بل اچ ءژوس) ایا هصالخ نا ...ءاگنآ
 ویدوتسا طسوت لبق یدنچ هک ت سا «تجاب وکد رب سکه یهامتجا ملبف
 وهپهث نانسودنهرد یتیم نانسهلبف
 ونآتساد , دعآ دو شیابل شرممپ
 اصخش و تسا هد رک میطنت و هتشون <یج رک مدوب وسو ارنآ یوب انس
 دد,د راد هدوع رب ۱ ین اد رک راک زین
 شما دلد ینعب + لوا شفن ملیا نیا

 یاب رخ

 تودب وون ۳ دهابو۱ ررپ سکلن یلوو نبب دود ددمکب

 ۲۶۹۷۲ نوع ناله هان و تعاس زا . : مب هادی رخ سع

 ۳8 امرف همچا رم یفیلخ ثوبامه یانآ

 3 0 و و ی

 : دنیا يم ادبا | رفانساو
 اچ یاهصت رو اهزا رآ

 اهشیو ملیف نبادد هشپ,ه لثم
 مان دوخ نارنعزا وآ همطف هک
 1 + هورگپم مفاو اونم یو

 .هتخاس زا رب كباوم

 هتسا ناوارق شزراو ثبمهاروغ هک دقابیم سرب . د , سو
 ۳۳۹ رس داکب «تخاب یک رب یک

 خو : نابمک د» يج رک و مد وب وس
 هیوت < یجرکوم سو
 اناتسلپف وب وئسا ًلبسوب

 |یبا , تتسا هدیو رک
 یه یامنوس و دج

 هژورما هکبدوجواب . دننکمهژ رام

 هوس را ودبما نا ویمژاب سا همه راظعا جزا دون اد ترهش

 7۰ هبنآ هارو دفرصتب ندیم مهیژ ورم رغازاب هک
 هتسبا هل او رم و نیتم رابسب هنابت یاراو

 هک _یناوا رف دینچنت و فی مت زا
 قو 4 یر
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۱۳۹۹۵ 

 (مادد) توهشورورغ
 نژپواتسبو - ستستدآ دتبانوب

 رل اک ینکیت

 هتسج رب و دیدجرثا نیا

 مک یهوکشد لالجاپ رما رک یلن اتسا

 تیثیح ورابنعا و دب"آ یمداذاپ ریظن

 هناکماهجرد نپ رخ آب اراملیس مویدع

 هک ادیمفترم تالفو هداد شیازفا

 نیاورملق ردد وب هدشن ریخت نونک ات

 «توهش و رو رغد ددوآ یمددرته

 یرتک دزب هدنپآ هک تسا یک رزب ملف

 . دشکیم | رت آ راظت |

 بیت رت كياب «توهشورورغو
 ویلاع تانحمولباضف هدننک هریخ

 و اشدادعتسا ؛ هدا-اتسا لباق

 ملعو رثه ؛ دودحمان یاهیگتسچرپ

 و نادنم رثه هقبلس ؛ تیمک وتبفیک
 مهب اداهامنیس نابحاص یشوضل>
 ۱ ریاهداعل | داخناتساد تصا هتغیم[

 طسوت و هداملانداخ مرت كب رد

 . دنکبمنایب هداعل !قراخ ین ادنمرنه

 تسیا هتسویپ مهب رثا ملیف نیا
 دادومن نآ رد یدحاووصاخ رثه هک

 یرثومومیظع نویسکدورپ". تحا
 و فاتخم هقالخ یاپتردتژا تسا

 و ذوفن اهنآژا كیچيهاما عونتم
 نان دنتسل دداق اردوخ یرثرب

 رمارک یلناتسارث|ملیف نیا . دنهو

 دشابیم یماننادرک راک و هدننک هیهت

 ذا . تسدا دوخب قلعتم ملبق نیا
 اب زبث نیریاس هقالخ تردقو رله

 ددتسا هدش هدافتساوا دوخ هقیلس

 دهارغهداد درم نیا شاداب هدنآ

 . دش

 تنا رک یداک -ملپف ناگشیب رثه

 كي - نرولایفوس ؛ارنانیس كنارف
 یا رب یت راجت هتسچ رب زابتماو تیعفوم

 نداد تک رش . دن |هدرک بسگ ملیف

 ارنآ هیهتهجدرب ملیف نيادد اهنآ
 تسا هدربالاب یهچوت لب اق ناریمپ

 دالدنویلیم ه تک اب هک ملیف نبا)
 دبامنیم تباث نآ هدهاشم هدش هپهت

 رده خابم نیاذا تنس كپيتح هک

 درک بارتعا دیاب یلد(تسا هتفرن
 بلج یارب اهنت دنمرنههس نیا هک

 .دن وشیمن رهاظملیف نیادد یرتشع

 رسفاكای شقندد تنارگ
 لاس رد ناتلکنا یلایدد یوربن

 دوفرپ ریظن و دوشیم رهاظ ۰
 شیکشیپ رنهتایح لوط مامترد وین ام
 . تسا هدشن دیو

 داوسیب ربهد شق ارنابس

 ۱۴9۲ زی

 | لس یبس

۷ 
 رب ادیلوبتاپسا نازبتراب هدع كي

 تیصخش رگبدرابک, را  دراد هدهع

 , دهدیمژ و رب اددوخ ذوانابو یرق

 نیانذ شن هناگپ هک ندول مناخو

 نادا زهنابمدد دراد هدهعرب ادملیف

 پیتدوشیم قفومالماک و کنج درم

 هتشذگ ناجذا نزکب نیم و ساخ
 دهد ناشن ادوجماقتناو

 دو-گن رب لومن امولدنم درف

 یفارک وتو نادرگ داک )نا داد ربملبف

 رتهو تردفاب (دشاب یمرتالب رب ارف

 مزیل ان دیک دندخ رددوخ هدننک روم

 متسیس.دن |هدوما دی دشت ار ملیف ر وم

 هدرپب سوححم قسع نژبواتسبو

 یب دد سناکس , تسا هداد امنیس

 لا دد اددرم نادازه سناکس

 نان هذرا,هو كنچ«دارف ۰ تفرگبب

 هطوغ نوخ رد هک ین ادرم . دهدیم

 لی یارب نیا دوجداب اما دن روخ یم

 : دنب اثیمهژرابم یزوریپ
 دب ابیم هنشن اددوخ یچاشامت

 تمسدابهدرب وندیدو هدهاشم هنغت

 ددادیلایدددرخ هدننک هربخ قءو

 ین ونچ و سرح .دهدیمرا رق والب اقم

 هچن آ ره ندید یاربدا رد دیدش

 هچن] دیآ یمدوجوب دنفایم قافتا

 -یم هدید اهدود نآ تشب نآرد

 نییددد لپ اقمدد هک یناپ رجاب دوش
 یداتس+ شزدا یاداد درذ-گیم

 یاهدیدنسب دبولطم دن وب رانس

 د اندا یاناوتو ریهش جوذ طسوت
 «پون» ناتسادلا تااهت آدراودا

 تسا هدش میظنت رتسروف ملقب

 یقشءتانم نایرج كب اتعیبط

 ددندول ما اخ وا رت انیس «تن ارگ نیب
 . تسا هدش هدن اجنگ ملیف نیا

 هنایماعكبسب نایرج نیا یلو
 نادرک راک وهدشن یتاسادحالوسمو

 ندرک زیگنادوشو نتخاس حیپمذا
 یلصا هدیاو هدوبن یداددرخ نآ
 نآ عاهشلاتعست اد«پوت» یشب

 . تسا هدادن دارق

 روب ومایلب و - یلاع قوفام
 هنیفد ۱۹۵۷-۱۳۲ هلوژ
 لبمورت نشاک . تار یراک

 لوگیم.ارف انس ثلارف
 انآوچ .نرولاپفوس

۱۹۵۷ + 
۳ ۲1۱00۳ 

 (نرتسد) وه رپ ورت
 سنسپت رآ نی ان وب

 تسا یبلاج نرتسو ملیف ۰

 یمن اما زد یلانعاد یاداد هک

 و یوسق ناتشبپ رثه یذاب . دشاب
 ددندادیوک رام زا راچ ین اد رگ راک

 «یلک راب نینداموب دانسو هج وتدوخ

 و مرگ لثیل ترب رهو دونکب ودبوبد
 كنيل دیف ریپ لوسهدنذک هیجنتسا رک
 . دراد ما

 روب و مایلب و - بو»خ یار
 هنیاد ۱4۵۷-۸۱ نآ وژ

 هوهرا ور ...یرک ملا وج
 اروک ...كب ون ات-ا۱راب راب
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 یندشن شومارف یارجام

 (یدمک)
 رااک سک واد-پوکسایذیس سک وف

 نادرگ داک «یرک كم وثاد ...

 ۱۹۰ ۲لاسزا هک یشذرا اب و فو رم

 هدرپ یورب وا ذا یرثا نونک ات

 بیم میدقت یمایف كنيا دوب هدماین
 دا رثا نی رتزالوپ دیاش هک دیامن
 ارهلیف نپایرک كم . دوش بوسحم

 یا رجامودوخ یلبقرث اهژوسیورذا

 و هدومن یلادرک داک (۱۹۳۹)نشع
 ذرچ یلاناوت ناگشیپ رذه كمك اب
 متسیس و راک ادوبدو تن ارسک یراک

 یزیمآ كنرو بوکسامنیس سن یب
 یعوبطم ترا رطع ونکی نآب سک و اد
 . تسا هدیشخب

 هیهتدلا ویرج طسوت ملیف نیا
 یرک كموثل طسوتنآ وب رانسو هدش

 بم ملقب یناتساد زا زویدرمادد

 هدید رگ سابتقا مارک دردلپمو یرک

 و یدک ناتساد كي هژوس . تسا
 , دشاب م كيتنامد

 یبلاک تتسنپ و - یلاع
 هنیاد ۱۱۳ -۱۹۵۷هلوژ
 تارفیکیل ... تلار۳یراک
 3  .یتلميرت ...ناگاردد
 تنک .,.ثانبل دد راچب ر



 وآاهمبفرد هچوچیهب 8 3نودبنم ؛ مناخ مهاوخیم تدذم اب
 دن ا وخب هکی را,

 4 دسل اهد ر۲ فک
 درگ مهاوخلصا-ید وبهب رثد وذدانس 

 3 صِب |وضت شوهارف هاگچبه «
 فاحا رتخد ۳

 24 ی اب > «جی یلاب»
 دد 4 رب وک یداک د

 درخ < !مجم» یاهسن ارفنک
 .داد اند ی

 هکیلاح رد و دزادصا رم ناو
 6 هتاهرد لا

 اعو یمیسص تس هد توع

 5 «نامنب زد رف» اد كدرب نادرگ راک
 «ربت»ملیف زا یکچ وک ل دیافبایارب . تشاذکیم متسددد ارم

 1 رو تحارات ۲
 ۱ دردی < ناذور ۳

 ۱«فلنیگپ ودداب دل ز



 ناتیاک یارب یناتاب یسو

 تسدك رم یال ویها دوخ رتس رد هک

 یتشک هک درک له دوب نایرکب
 یاهبآ ماکبداقوابد هتهآ هن وکچ

 لدا» :دوریمورق سوناتا نا رک

 ولیپ الاخ ناهآ « تقدورفشیولج
 نآ بفقع تمبقب بآ هلاح

 وت تفد درو ۲ یمراتق نامآ

 « ؛دشمأامت

 یکدوک نوجمه هک ناتیاک و
 دینک تنگ دوب ددابدوژ

 دیدپ یتشک نتفدورقژا هک ییادرگب
 -یبییسو » دیوشت كيدرت هدمآ
 دوخب یشوپی و فش نآ زا كترد

 دعآ
 هاتسآ ردنونک |نم ؛ كل ۲-

 ۰ یتشک مه و نم مه . متسه كرم
 و مینک یظن احادخ دپ اب نامودره

 ادقیاق یهد امرق متاوتین رکبد نم
 مراپیموتب ۱د قیاق ؛ مریگب هدهعب
 .یونشیم . تسا دهاش مهزپشآ و

 دهاشمهتم: تفگ بل ریززیشآ

 و
 ماقم نیا تیاش وست اهتس

 فیبضرگید شیادح . كل آ یتسه
 . دوب «دش ناذرلو

 قیاق + تل ]تها سیب ادخ -

 ر نکت عافح بوغ اه
 ماکنع هکاریرتشکتا هاگنآو

 دوبدایب یتشک یهدن امرف ماقم لیوحت

 تشگناژا دوب هدرکت محو هتفرگ
 یاهظحل ودادكال ۲ هب و دددآن درج

 ارتایح زادگناچ یتوکسرد « دم
 3 تنگ عادو

 دجب هگنانچیه زیلوه كلآ
 روبهدشهریخ ناتییا# حدریید درس

 تح)راتتب اهنیب زیچ كی دوصح) اهتت

 6 ِننگ

 ی

 یکتب نوچمه هلمج كياهنت و دوب
 دورفیو هتفوک حوروزنمرب نارک
 ددژآ یم ارواو دمآ یم

 ز!شس قیاق نيا نانیشت رس )
 قیاقنیا نانیشن رس)

 باوج ردسیسو:(دندایژدح زا شی

 هداب دد یو میصت زا هک ربآ

 ناتییاک زاتج مییشت مسا رم یکن وکچ

 و نیتم یتاملک اب درکیم لاو
 اد یو رطاخ بارططا هک زاوتسا

 العغ) : تفک دن درکیم ناهنپ دوخدد

 (.تساهدرم كیزا رتمهماههدن زرکع

۰.۰ 
 داد ناتییاک هکن1ذا سپ

 نانلانلطم یهدنامرفب اد زملوه

 تشمرکو ینشک گچوک تاجن قیاق
 تسناوت یو درک بوصنم «داتسا
 هکتانچیههک دهدب ناشن تردتمامتاب

 یتاساحا یاداد تسا یدر« یو

 لمع تعرسدو تیلامف ظاحل زا قیمع
 نوئکا و تست نآزا مکنادنچزیت
 ین درد تاساسحا هک وب دوبجم

 یمآ داتسرپ دوجوذا هکار شیوخ

 یدحاندنتف رگیم همشچ رسیتشک مشچ
 .دهد دارق شتیدج عاهشلاتحت

 الع دتاوتب هکنآ ذا لبق

 قیاقردادووخ تسایرو یهدنامرف
 دوب داچان زیلوه )۲ ۰ دنکارجا

 رس نآ رد هک !دیراوشد تبعفوم

 . دنک و هدجنس بوخ درپم
 كيو موح رم ناتیپاک داولش تعن
 یاهسابل ضومب ادیدروت ایدد تکاژ

 هداد تسدزا بآ نایمرد هک یوغخ

 رد هکیلاحرد سبسو درک نتب دوب
 هداتسبانیاق یرلج هطقن نی رتالاب

 قیاق نانیشن رم هیلکب باطخ درب
 نام رد نآ فارطارد هکیناهنآد

 (دت داب ژدح

 هجوتاقف د» «تفگدندرک یمانشبآ

 دینک
 ربخ هک مراچان فسات لاکااب

 اد  وراد > ناتناک تشذ کرد

 « مناسرب نانعالطاب

 یوهکد یئادن تسمزال نوتک او
 <.تسا هدرک نصت دوخ یاجب ارم

 شش یداب هکیلاح ردزیشآ

 ورک مطق ادوا فرح دوب هتخادنا

 زل وه« مته دهاشمهعود تفک و
 یتدوصددو داد همادایوب هج وتیم

 دتفس قافتا نم یا رب یا رجام , هک

 ندامم نونکا هک «یلنکمو یاقآ
 یهدن امرفرادهدهع دوب دنهاوخ نم
 افطل «كمو یاتآ- . دش دنهاوخ

 «تیاوسیم»و هب اد ناتیپاک هحلسا
 . دنک در

 هک دوبنیا زبل وهزاک نمود

 ارناتیاکدج نیاقنیرفام كکب
 رود تسرد و دزاس نوکن رس ابردب

 اب دسج ددوخرب رتادد ماکته نیمه
 قباق زا یکس سراب یادص .بآ

 یکص دعب یاهظحلو ددوخ شوکب
 نوری قیاق نایمزاولامشب و كرزب
 یربا » شیحاص هلصاقالب هکدی رب

 نآاتهک یسیوت همانشیانن «ترالک
 یفخم اددوخات دوب هدیش وک هظحل

 اب و تساخرب یاج را درادهکت
 تشادهاکن | ركسدول ۲ سای یبارطضا

 دوخیاج هک یتسویهابس« ی وهماسد
 دوب هدرک ضوعزبل وهاب ییاقرد ار
 : تفگ زیمآ ضارتعا یتحلاب

 وت ؛ تسا قیاق یوت كس

 هک یا هتشادهگن قباق یوت ار كس

 -انشدای رف ۶ مینک انشبآ نابمردام

 ماس» ذا تیامحو ینابتشی نارک
 تئرج هک ماسو دش دنلب «یلوع
 ددام اجتیا ؛ تفک دوب هدرک ادیب

 نآ و میتسه اهیهامکس_طخ شرمع
 ناناكی یاچ دیاب كس كي تقو
 ؛ دنک طبخ اد

 واب «زیلوهو هکبماکنه یتح
 ضارتعا ذا تسدوا ژاب دادروتسد

 :تفگ «یلنیکم» و تشادیمن رب دوخ

 : ناگشیپرنه
 رواب نو ری



 درک میهاوخ
 ادزلوه «نا ربکتم ثهرس

 یمک هچاب اش :دبسرب درک زادنارو
 ٩ ورک دیهاوخ ارداکنیا

 دیدهتقرب هک یاهقادفان زما ره

 شکتفتب دوب ملطاس نآ زا بضاو
 : نیااب ؛تنک و درک ءراشا

 یلوتسم همه رب ینیکنس ترکس
 -تیداو یادص هعب یاهظعل ر هش

 زونه هک قیاق نان ززا یکی «نلدج
 هضم مضونآ اب |د شب یاهساب
 تسکشمهرد ار توکس تش دم 9

 هک تسا رتهب نم رظنب تکد

 کی رع!یلمد و رسو هتساخ رب نامش
 . ميناوخب روخ نانییاکراعتف "۷

 تیدارسب قیفد ندهد

 ؛تفگ ودرک عطقاد فرح کو
 رزاو ار تووخ یایوت تسارم#
 ینکن هک
 و تک

ِ 

 -یم تسادرا تدآ

 هک وب هدرک ساسحا یبرب

۱۷" 

 رضاح موش هظحل نآ دد زملوح

 ظفح رطاخب یتیالج مو رهباکت وام

 ووب دوخ یهدنامرف ماقم و تردق

 هکد وب یفاکیو كتفت هاگن کیر

 دتک یلاحهموب

 تساوت نوتگنیراس
 «یلتیکمد « رشیودودد وام تقاط

 تفگه درک

 اد ۶ وضوع

 مدآامش هک

 كاسنتشادهاگن رخ
 :دیادیم ذاجم یتلع هچب اد
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 دیشاب .فصتم

 مئادین ژاجم نم ؛ تقل
 ومنکستعاطا اد ن

 اقآدبتس تع

 زملوسصه ناتیپاکماگنه نیاد
 تابسام قبط :تقکت یمجب باطخ

 یعب رکبد تعاسو

 دنها وح احیا رد 1دقب ٩

 یاهتداحژورپ تدوصدد یلو تغاب

 ییقن ناتساو تسا نکمم هبقرتم ریغ
 الف امزا كیچیه لاحرپ ۰ دن
 یوربدیاب تدم هچات هک مینادیمن
 ود ات مهدیاخ .. ميشاب دو تم "بآ

 اد كس دبان نیاربام .رگید هتفه
 میادب اد شردقو میدادهاکن مه

 نبا هکدیتادب هكنهرس یاتااشدو

 رت شژرااب ورتمپم راس امشزا كس

 تا

 ۶ تهچ هچب -
 -یمناواشام هکنبا تپجب -

 . میدوش اذغ یاحب - مناوت

 تسد همهب زیعآ تهب یتوکس
 هلبج نیا یتمم لصاب یکیهو داد

 ات یئاضقیب . دتدیشیدنآیم زملوه
 ۱ كنک ندیسر

 ۱زتیحص# وضوم زمل وه ءاکن7
 : درک ای رف دتلب یادصب و دادرییتت

 زا یلک ی سد رب تب مهاروخیم ؛ اتفر

 قیاق نيادد ایآ , ملکب ناو
 ٩ میداد ح و رجم

۳ 
 كیکب یلوجوزیلوهدس تعاسیاتو
 نیحد رجمیدنب مغز لوفشم رگبدکی

 . دندوب
 - تود» نحو رجم زا یکی

 دوب هتکششیوزاب هک وب < رسنیسا
 دوس هتسب نسب هک ادیاهنیک هکتو
 یلوج دوب هدرکت شیوعتوژاب زونه
 درکن اسن اب وزبمت بوخ ار شتسد

۹ 1 

 تذ «دوگلکومناخ غارب یپسو
 شیاهمدند هک تق رسان متارتک دلی

 زن <رتی» شرپ و دوب هد .درخ
 ۰ دوب هداد تسدژا ار هر تك

 هکدوب يناوج حالم یدس رف
 دو هتسکتيم هجات زا شیتسوودره

 تعاصت ات و دندرکالاب تسد دارفازا رفندنچ

 .دوب لوقت: ییحورجم یدنب مخرب «زمل وه دعب
 سس

 ادابم هکدوب نیارکفرد شاهیهو

 تدششد ور ودتنت راکب روجم اروا

 دنک ادب

 «لباد یلاسو ماکنه نیادد

 عالطا زبلوپب یتشک تیزوم رعد
 نا رسنا زا یکب < یلک كن ا رفت هک داد

 تسا تا رطخدوایس شلاح یتک

 نیا رتدو هک نیاژا رل وه تل آ
 دتد وبهدادن عالطایوپ | ع وضوم

 یمتس ودیس ربع رظنب .برطض«رایب
 ۶ تساجکن ونک وا : درک لاوئس

 نیئاب تسفود ؛ تقک «یلاسو

 دربیم سس یدب زایسب مضودد وقیاق
 نیلاب اد دوخ باتشزلوه

 یو رتس راک یاسرشنی ریو تسور

 ژزونع «كنارفو هک هچره , دژوناز

 دوموطعم !تپمم دوب شوپب ورا دی
 نونج هناتسآ رد درد تدشژا هک

 اون ارق یوتب ریل وه , هتف رک را رق
 دناشویبمادشندب نیئاب تق هک
 كن ره تدرکهاگنز)یبو هدژالاب

 دایر یلوجب ورو تخادنا ارت
 «ستپسا» راک کیا حب : درک

 ؛ متاخ دنای اجتیا دخ ما
 ودمیخا رکن ] روطنم «یلکد

 تساماترگید نمداک + تفکه دن
 . اهن رسوردب ار تووم نبفر

 ییفیصوت لیاق رج رتاتاب ریل
 منادین ۰ تقک ور رکبم ءاکر ّس

 یتسار»» تفک هلانب
 یاهپسا هکت سا نیارب مس ناتیاع
 هننکبم صالخ رت ثباب ار تی

 سیل متادیم مه مدوخ

 حس

 درس یرتتحاد مضوود هکد ک

 بیم ام هکت سا هلسو نیاب اهنت
 وام اد .تمدخ نیرتک رزب میاوت
 من احم رب را هن ع ددربت ننآ 2۱و یتکم
 تسامزال رگ ون رک رسیهروگلک
 یک ناضای 1» شاه کن یاهدند

 كل :تفگ تاب یلوج

 ۷ یسرتیموت هکت نیا لثم
 نی رقاسب تقک هاسوباستلآ

 دندابژدحزا شس-قباق نیا

 و تسدزا یراتچرخآ اما -
 سیف یم یلوج هکن ونآ"۱ «دبآ یم رب
 زار ا رع مح رب و «د.تشح و هعاق

 یک و نیرقاص هلبژ دامست سرخ
 -یمیناسحا .تسا هدش ماتم هف هزآ

 و درس یاههجنیرو شب ولک هک درک
 کف . ووشیم مورشف سرت هدخپ
 منم نیش آق شع نآدوح را هکبا
 ال هک .یتماهشو تعرج و ناتودره
 نگیهکم تبتروخ هتالع فا رتعا

 دوجم + دوب هدعآ دوچ وب نات ۲ رد
 اه و ات» نساذا مشچ هنروی
 2 12 شدوج و یایارس دجوس

 ها رف یمادصاب . دوب ههنک ۲ تعحو
 مع ًأص هرخهلاب , تلآ , و

 ٩ ت « دیر میهاوخ

 !همیاراسارس هکشیارکم
 دنعد تاعت و هورک

 خب هما و مکحم كل یادم

 مماوخ قنوم لاحروپ ۰ دوب هدخ

 ی

 سس هک دوط ره + ۰ ورک



1 ۶ 
1 
۶ 
1 
۶ 
۳ 
1 
1 
۶ 
1 
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 ناخ هلص اف

 ۶ متپج دن بش ملیق

 ۰  داب یم

 دش ملبف نی ندب هب نرنک

 ی ول د و كبنکت رظن زا

 -] حارمز و رب ذودام

 اب ام نکا و دنکتیم یط ار یر
 هک میلک یم هدهاشم ترسم تیاپف

 ارپ ملیف شد رف ددوک درللنا
 هرالع ,تساهتسکش ارلصف یاپملت

 با یب ملیف كاپنآ رپ
 با یامنیم

 * یدد محیچ

 نانضمهل ابن دردنطان اجنیادد

 درک هناضاد وطنبا دوغ

 یفامنجا تدلوحتتسا یهپدپ

 مدرم كسب د مدرم تسدپ دپاپ
 هکتبا دا ام كنپا و . دوش ماجنا

 یعاسم كيرشن اب دنمینه یاهده

 ۱۸8 (ض

 دپ

 ِر ۳ ,

۴ 9۰ 

۱ 

 طب اب و رظن لامعا هت کده

 تسد تب رس ِ ,

 , دهاوش : عش

 و یعقاو ن ب و

 دها و ح ۵ هیفتم

 ضح لاقطان مو ۲ ۳

 هفاتس یات ختف اب 4 دات

 و تس ۰ هنهن

 ۳ نی 9 راپظا ناشپاب تب

 هب عب  هلظحل دن

 سب و هنف رب نوا و رکیه تم

 مظ ۱

 خب امن یشچ

 یرس

 منکیم رکف .ل

 هود سان تصرف ملف
 ههاوخ لاطم نبا داهظا یا

 یاب مقوم ن هیقاثیم یاسنآ مقوم هنازد . دوب
 و ینادددق یارب هک دندوزفا

 ناگشپ رثه ثامحز زا یدا

 هیهت دد هکبناک ریاسو
 یلاپاده ؛ دنآ«دوب میهس

 : یماسا

 درگ میهاوخ میدقت اهن اب اد ناه

 یافآ تامحذذا هبقاذمیاف آ نمضرد

 ملیفنددوآدوچوپ رد یدپ سدنهم

 هدرک رکشت داهظامنهچدد یلیشن بش

 تلس ناشبا هک دنتشاد داهظا و

 لیاسدلیمکت یارب اپ وداب ترفابم

 تكنبا هک تسا هدش هتف رگ

 باب ادهوهد رک تلارف اداهنآ

 دا دنم نه زا صد> ر

 ۳ رم یر یی و ی و یو یو و و و

 ات

 نایتیچ اخلوماس

 3-۳ را ی ۳

 دم ماحر

 رو سو ی ی نت

 مات

 یدورسو نایکبچاخ ل

 ب
 ز یرلج (هسافد) ۰۸ و رب

 نزابرد اددوسخ یاپاده
 اغ نوچنمضدد

 راگشیب رثهزا

 ناشی ا رتخ ددننشاد روضح

 ار شردام هیده و هدمآ

 : زا سپ مقوم ن
 اوت اپ همادا ملیفس

 ی

 ارد دومن

 ًابنایادع

 و 2 0

 طرد «تیاسک مومع قیدصتب
 روپ زم

 دن ام



 ۱73 | یئانج یداعریغ رثا ك

 3 »ی

 1 ۰ نوتء)وددن آ ۴م يردب واتس 9۰ ۳ هی ۲ نادرگ ۱ ۱ ۰

 اب ۷ نر 7 نصب ۳ ۳

 و ِ ۱ رس ی

 ۱ ج69
 : تفافسآ لگج لا د ۰

 ۱ ی هناض) 

 م شا هن اخ رطاخ زا هاگجیظیب نایچ

 ۲ ۴گرت رم ..نیرتب هاو اه یاب

 ۱ شک

 شف دع# زک راپیهلبه» .تسامد رک بک یا«

 یملیه . دو 1 » ته یا ۹
 تا درزدییوز 6 تساراو دم نجر بت 2 و رس بو و

 شیوخ ناب ءادتا اب و دمآ دهاوخر

 یدلیه» تخاس دهاون رلد

 یدومشم یاه هعانتبات رد و دخایم

 ی و هتچتکر ش ینودود یارب رسبكبو |

 نیت هاخاشاسش رد زن ربادرت

 1 وقل !قفتم ن ی لاس ۹8
  تسیمچ ووتکا < ردراودا سنی و» « ملیفن جاخامت هک

 را ۵

 ودوشبس رها نا هاکنباحزا یکی دوتکبو شق رد . هشابیم دو > یئانچ

 هاب هد نارقاکن ربخ الا یکی تسا ین هشن فو هک دن زا یاسر ك ِ ۳ ۳ ص 7

 درس نیا هیهاوضساش ؛ دسرب ناباپی ملبق هکنیاژا تشون 5 3
 ۰ ۰و یدیعاان تاعاس «تیکاموج ۰۳۰۱ ءداح

 دش قرتم ع وضومشباب هده «تابانج شو

 او ووادن تك کچبههب قلمت
 یتاجن ترباد لد + ملبف هشی رثه نبمداپچ «زتوازاکناج رسسش > ام رظن

 درکبمارجا یتاشیان نوپزب ولن رد لاسدنچیو ,ددادهدمع ربا

 . .نسیود همعشب زبب ادهماشیابندنچ و تّخادرپ یمیون وب دا

 . . یلدودعآش خوخدوب فو رمم نیلناق هییش هک شا هنایقژا نوتسا

 ها وتیم دوخ هداملانراخ تردتو غ وبا

 نيا ذایکی . دنیان میدقت ناد

 ووهکت سا «نوتسا وردا ۲ دوهشم نادرک

 اط وبطم هیلک لاتاىه هک دزیداعریف و یلانچملیف هبینب تسد

0 

 . دون داتکاوواب «تایانچ شوب رس سع#ب

 دشابم «تیلاک نیسول» یاههتخاسزا ملین نتم یلاعكیزوم ۱

 شوخیوب یاهمانب زا و۲ همطقود
 ههتشذگ هو( نی ودل اب یرمطس وت)

 یلط«نوتسا ابنج ری و طسوتو لاح
  هشطا زا یلاخ هک وشم هدنا وخ ملیف

 تای اجش وب رسش» تسی ندینش
 دد<هج رن نودب > هقد ٩ .دیب

 یاههنحسوهدش هتخاسا بلک یناپک

 ودبنآ مدنهو زاکتو زییکناترح
 دهها وخ زا رف رث ات تحنا رامشكش

 هتأتووخ هرکد یهاوخروص و
 :!هف رک دهح ملیف زا !دیموم

 كیرت هدنیآ رد د ملئ !

 وح شیامت شمس یدعس
 دراذگ

 مر رک بیم وا
 هسخشدوخ < نرتسا د

 قافتابو تشوا ادملبا یوبراص

 یاهرهش زایکب بوص نانکب)اب
 ات دی درک راپسهر این رنبلاک كچرگ

 ناجیهو ررآ با رعشا یاهنص
 ملیف و هپهت یحا وا نآ زدا دم ابن ریگنا

 مهمو یلصا یاهلر .دیانیداد/
 نوتسا رد < تابانچ شرب نیل

 ,سشپ و + زک اب یدلبه .یلک جم
 بشی وید « زن وا زاک ناج ,زرراردا

 ناکشیپ راه رام ورا دو ماگ
  یو ميسهت نمانشا

 رپ و بن لد لک
 ۱ راهم اب اد رتدوک ۶

 از



 لگ لاخ
 «اتنارس و

 قافئاب نالدرواوت دد

 لیسسس طابخ كم
 ک

 شرهوش

 هک نوپماک هدنناد < ویراژور و

 رتخد و دراد هنیسیورب یلک لاخ

 یمف رمیگ دن «اذور» شلاسمژات

 لثق رخ رثا رب . هارذگیم اد

 لمح قاچاق راب هک شیوبحم رهزش 7

 سیلب تسدزا دارفنضو هدرکس :

 قالخا ربیفتیلکم تسا هدبسرلتف

 رتسکاخ انیفارس ؛ دهدبم داتفر و "

 ددوآپم شدوغدزن ادوبدازور هج

 دژرویم قشهنآب و5

 البفارس دزن رهشلوضف یاهنز 1
 رهوش هک دنیرگیم واب و دنیآاپم ؟
 هالنسادمانب یمابیز نزا شموحرم 7

 زا . تسا هتشادع ورشمان هطبار

 اب دناوتین هکاذود + 0

 لیمو دزاسپ شردام نشخ نالخا 3

 و نسمه نان اوجاب هادازآ 9 ٍ
 ناولم اب دنک ترشاعم دوخ لاس

 درادمان «كجد هک ی اهنابق شوخ ۱

 دوشم تسددو انشآ 1
 دب امنیم یف رععانیف ارس هباركچ .ازود

 هک دزاسیم دادادادناوجنا ولم ایفا
4 4۸ 

 میرمترضحسدقم هبسجم لپ اقعرد
 یلوس رظن شرتخدب دنک داب دنگوس 3

 دب ایم شیتک درت؛دعب .هشاب هتش

 طباور دبوکب هک دهاوغیم داذاد

 هن اي .تسا هتشاد نةیقح التس اپ شرهون

 سه ار ماگنبنآ ۰ 4

 ش راک اب ادواددادمان (وداول

 هپبشهک وداول آ هب نیت ارسدرر ایم

 اب دربگیف میمصت مهكخ .ددرگیم

 زا یکی دد ددک حاودز ازور

 یورب اد یبالک وداولآ " « اهبش

 تباث ات هدرک یبوکلاخ ووخ هنیس

 ناشن واب تسا یةبقح شفشع دنک

 ودوشیم یلأیصع ائیفا رسو دهدیم

 سی ون همانشبامن

 رووهشم نایون همانشیاهئذا

 هدنسب ون یکی یماکب رمآ هتسج رپ و

 تسا < زمایلپویمت » تسلاءو

 ید یاعه همانشبان و اهناتساد

 یهوبطریغ رفستآ ك.یادادهدیه
 م یره مای یسوم ونا دشابی«

 هچب -نیدولبشحو غاب - لک لاخ

 دننه هرصز نیا زا ثكهورع

 یلاناوئو ینسدربذ اب «زءایلبود
 شب اهناتساد رد دوخ صاغخ ۹ ۳ :

 یقالسخا تایصوصخ و تایحور

 را رف یسررپ دروم !ارفلتخم ساغشا

 شباه هعانشب امن نانام رهف و دهدیم

 رصاعم ناکدنسپ ون رثکا فالخ رب
 ابلاغ هکلبتسئ «رش قونامد تاب
 باضت !ع ابتجا یداع تاقبط نسب زا

 «سوهمانب

 ناوج كب و هدپشک تنحم نرکب
 كب «لگ لاخو رد شابعو یلابادل

 هب و هشيب قشاع لصال ایل ایل انب ان
 شحد غاسب > رد دیق یی هدتاد

 جندو ناب رهم ردامكي ؛«نیدرلب

 دد قشاع جیلفا رتغدکبب و هدیشک

 و ربقف ترتخدكب «ثسو رم هچب>
 س تک اداگ نم ورت ونسم د رمكپ

 یلاع یاهسبپ ی دشن شرهارف یاه

 و هنالخ رته - دناهدوب «زمابلیود

 ناوتیمادهب امرپ هدنسب و نپابیجع

 یسرب ونا» دد .دن وشیم

«<< -_- -< 

 نازاک اب
 ما یسوم وتا» هتسچرب لاد رگ راک

۲۳ ۰!" ۹ ۰ 

 س نداخ رث اب توروضب ار« سوح

 یناهمک ءدعب .لاسود و آ رد هدامل۱

 مال ول نب رگیاد هم اتش زا رن را و

 واب یشح وغ ابد

 ناز و تخاس

 یشذدااب ملبف «نن

 رث| تیفن رم زدم
 «تسو رع هوم و هماتش املا دوخیلع

 هدافتا ملیف هیهن یارپ,نمابلب و

 هدننک هیهن ۹ و لاسوو . ووس

 زااحسیپ < سبلاد لاهو روهشم

 ادهدنسب وت نیمه «لک لاو ,تیسها
 یودزا یملیف هبهتب مییصت و دیدن:

 یاج هتشزو توکل احد .تفرک نآ

 و هدوس وب وز لافتسا ابملاع

 فرطژا شیپاهتدم نآ ةمانشیامن
 تسا هدیدرک رشتنموهبچ رتاءهلجم
 ملیف ناگ دن زاس

 سیلاو ده هتفگ هک دوطن ایه
 چه _تاعدقع۱ + :ولاس لبادادد

 او <لک لاخو,لسب یودذا یملب

 انبفا رشلاهیاقبایآرپ و هومن مهارف
 1تا رپ لصدلاینایلاتبا نز

 ه درکتوعد «یناینامانآو دنم رته

 لین اهدردقبلاع نادر را ۰ سیلاد

 مسلبف ینادرک داک یارب اد «نام

 هومن باضتن | دوخ رظن دروم

 نبه یارب زبن لبقلاس هسنام
 زئاحو كيتامادد ملیف هدننک هپهت
 «درگ زاب . كچوگ یابیش» تیسها
 یهجوناپاشتیفن وم هک دوب هتخاسار
 ددوآ تسدب ناپجرد

 هک ت شاد هدیقع نامی وئت ۲
 یسنت ناتساد هدنسپون تسا رثهب
 ارن آ یوب دانس هصقشب دوخ زمایلپ و

 رظن دپدجننآ دد نینچمهو هسیونپ
 یساصا ناتساددد ارپذ دپ امژپ یلک

 هدمآ فا یررهدرپ یب یپافدید

 نآ ةفاشا ابرو اس هدادا السد

 ونوس

رب نییدخ تعاب لک
 ۳ ولن

 مان زاب "ایتیسردد تیقفوم

 ۰ دنفی اهن اب زوسررب

 یو نداد یاد قافتالاب

 تونم لاسسب رتکا

 ون 3 یرگید

 ٩۰ ۰:لاح لزلدا



7۳۱۳ ٩ 
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 و هدوب نریم 2

 , «« نا وای سم

 هتناهن دقاام .تساهدوب لار#

 م قذاب یاب وزا و یتاکیرم

 یالاب هبایسه ملیف کل
 ۱۲ اچ ) مایف رو شش ریظن ی

 یأه ملئ دبد ملاو هجو

 اٌغ ۶ زا لف ا فیذم

 ِك هچوک هس یابنا زنلگ

 یافپا .دنا هدوب نایدولط یادم

 ۱2و رد یلقن اقیا هک يشقن نپرثهب

 یا اعیامنیقف وم زاف 1 تساهد رک

 نوچدبدرگب وسصحم یویارب یرف
 سای ردید رمو زا یحوع لر هلس اف الب

 ثقرک هدهسار  یرتکاخ لئالق
 دیس یروصت نوناع ترهش و

 ید اپ لک اخرد هک یناولمكجو
 راک هژان هشی رثه ؛ دنکم هقشامم

 < رب وکن ب» هک تسا یدادنتسااب و

 یکلاس تشهنس زا رپ وک . درادمان
 یاه هناخاشابن ژایکی نسیورب

 ددو دون تبلاعن ژاغآ بروب وین

 شزدایب یاهملیف یرسکب ددریلاه

 نبن وخ هیئ دا هک درک یزابار

 لکج نامرهق + داتیک

 يا ٩

 نی رخ

 هرخ منه ِ

, 4 ِ ۳ 

 و گی ی ره هات وک تسم ,

 بج 1

 ۷ ؟اابتتج ریه > هنمینه هراتح

 نفب دنکیم ی تروضف یاهتنما

 شی وخ ی ه منفکبا نیچ و ملیف

 ۰ نتش دو تیساصد توش اد

 هج وز زاکسامع ۶ نا و وجد>

 یاب هطسا و ۱۹۵ لاس مود

 تشپیب نره ملیفدد تب

 ییط اب یی ملت
 تیلف نا وزج نان اف

7 
 اه ادب رگ مهاوخ

 ی دبنش الا دوخ م و

 ام تب هدوم ملبق زاد رسلف

 - یب هک هشابیم «وهتن و ربجدو

 تسهاو یبوغارد دید رت هن وگچبخ

 رضطاخب و هدوب میپسالعاک رثا نی

 «زبأاج دو رصح ودح ی یدنم رته

 ۱۹۰ ۰ لاسراکسا

 و> . تسا «رهت

 تر وص

 هتعیادو و هدشهتخاستن وما را

 ایی یقاتس رگ یابی ودرد ار

 جریا# دعا وخ اخامت .يعرمیب 1 ۲

 سس ست سس سس سس ی



 زا
 (هاشنام رک ) ین ةور-خیاقآ

 ل ترب مایف لو

 رب ۶۱ ارامش وصقم
 اش دوصقم رک 2 ۳

  ناشمامت تسا هنالیو

 هتجنرب :نوولاقوع هتلا

 دد الف یهاثب حرف متاش-۳
 دن راد فی رشت حراخ

 مدرم
 - هلرزب تردق و یک دن ز ندادناشن

 دنکیم اقبادروتارد اد

 اد دوشناد نیسح سددآ -۲

 شن نیرف

 و تاسخشم و میدوب هدومن پاچ
 اسرناک دن اوخ عالطاب راد
 همجا رع هتشذگ یاه«رامشب

 رذآ هللاءاطعیاق آ

 (هیئاضر)

 دب درون هدددآ فی رشت

 ماجنا اد فی رغ لصنیا

 ود رفن رازه هک یسک ان اث
 ۳ نا رباتلرد مهن آ و دشاب

 دروآ باب غباون وزج اد دا

۳3 

۲ 
 ۳ زا
۱ 

 رب نیاذا رتدابز
 هماخ رد, هللااشام

۳ 
 ام ناژ یس<«پاچ دروم رد ال۷۶

 رد وا (وگیخس ۲

 تامادقا ابش

 5 هدفمود و

 ره؛؛ هلعم ندسر

 دوم میهاوخ ارمزدل

 یدیته> تخدن اهجوم ریش ود
 سن دال ,اقمل

 افیا < تلماه و ملیفرد

 رز ومیس نیج -۱

 اد رب ویلا

 دومی
 داکساه زباج كب یر وگی رک -۲ ۳ و

 ای سوت ام
 كي یدوکب رک سکع «دانا وژاب دد

 هکد ینببم ميدومنپاچ دلجیو راد

 شیامث م

 1 ميلاوف شو

 فک او رهچ ونمیاقآ
 هساث مامارهنیسو هقن

 دم دهاوخ ن
 و هدوب یث

 راک غارچ یاهملیف
 هزباج(۱۵)ایزاتسان
 , تش

 هدش هیهآ هسنا رف ردمیکح نا ردا رب

 صتسیت دا دبال | ین اب. طسوت و دوب

 دلش شناب اکی رمآ رد

 ایف وس) زس یمهم فای

 تشادن تک رشدروب زم ملبف دد (ندول

 یلارضخ نیم> یاق آ

 نوسیم زمیچ ملی
 درادمان (تل ادعهجنب)

 نر رشد

 اهملیف نیادد درو ناج - ۲
 نیچ ربخ ۱ تسا هتف رک راکساء زباج

 مشخ یاههشثوخ - ۲ (۱۹۳)
 زبس نم هدد ردقچ س۳ (۱۹۶۰)

 (۱۹6 ۲):ادآ درم-4 ۱۹۱ )دوب
 ملیف ننب رثهب دیآهدبس رب -۳

 دنبوکیم . تسمادک (ندولایفوس)

 ۱! توهش و رو رغ

 یرگشل دمح«یاق آ
 نابرب - ول راک ود نووب-۱

 (زینک) ملیف ناگشیپ رنه یولن ود
 دن دوب

 ودتشادنقیقح یدودحاث ۲
 رد العف ملیف نیا یاهیتشک نض
 نادادن رطو دوذیم ارجا كيزکم
 ۱ دداد مه یصرق اب و رپ

 نابهر داهرف یاقآ
 ۱۱۷ ۱ 1تاحفص رد هتفه ره-۱

 یاه ملی یابناتساد ۲۹ و ۲۸و

 دوشی«پاچ یق رو اب تروصب فاتغم
 رتسکنل ترب سددآ - ۲

 دشابیم ستسیئرآ دتیان وب ین ایک

 دباش (تیدیاات اجنباذ)-۳

 شیامن ضرب هدنب [ لاس ناتسب ات
 (!میهدیبن لرق تبلا) دوش هنچ

 رد زمادآ ایلوج نافناب یلو ت
 یفغاپرن و هناخدورمخ یاهمای
 : تقاو تک.

 «ناداب آ »یعافدنژیب یاق آ
 یا وبدوتسا اب كي یررکپ رک -۱

 اهملیف رد القتسمو درادن دادرا رق

 وزج رخارانیاددو هنکیم تک رش

 تسا هدمآ بایجب ملنقناک دننک هیمت :

 دنشیانوب یناپمک دد ز ٍن العف و

 (رلباومابلب د) ین ادرک راک اب ستسیادآ
 روشک ) ملیف هی و یزاب لوفشم
 , دشابیم ( كرزب

 - راک رطاخب رلپاو مایلپو-۲

 یاهلاسنیرتهب یاهمیف ینادرگ  طسوت مادرتت تشیذوگ -۷

 ۷ ار یک دن )

 یا اب ۲
 نی

 1۳ نرک ۶-۳

 ۱ و 7 رو هللااشا
 ۶ اچ ید ,ز ميهاو

 ابن ید راد
 یراردرخ اه ملف_دد تک رش زا
 و دب اهنیم

 نیرخآ
 اب بس گری -۲

 ## وو,هدش هدافتسا

 گشس۳

 ویا هدوما پاچ دلچ



 / بس

 1۳۹ ۳ نیا همایرب

 ۳ و تا اتم همان
 ,یاهراکهاشزا یکی لاسما یئامنیستوز 9 !؟تفا "تیم

 مات هییص تاعتنا سم قو اب 46 ناتسودنه یاهنرس تعنص
3 ۰ 1 

 صاحخ هو و یثداب نانسو داد رد ماب وبا

 هلر ود دیس راقب

 یهاقتنایاه راکتهاهت هلیج زا و هدش

 هوریم داهشب لاسییعابتجاو

 دلا رتشاب

 ۳ تسا ریگسلاع شت مش هک ناتسمودنه لوا هردو بوی ر ون آ ید / وبه

 عن .جیزوم جو ابر زورازس نون



 همجبز

۱ 

 اهمسمس 72 ارد
5 

 خب رانث یاهیایف

 تف ار ناشا هدافتسا دروم

 دید رت اهملیف یلصا عوطومو 8 ۱

 یخی یاه م ۴۶ نوچ خر رام اه مأبف هستن نوح

 موصدو باد ندادناشن رطاخب اف رص

 دناوتیمتسا تلمكب هنشذگ ل

 ینانیلبت هبنج رکید یاهملیفذا رتشپ ی ۳ 2

1 
1 ۱ 

 ل اس زا ایلاتنا ۹ س

 دوخ ایا رب

 یاه ملبف و د

 رد و هبپن ی

 یاس یایلاس
 ایلاتیا (قتطان) وئیچناوویج ) مان

 2 دانا ابن اب رک وتاز دوم
 دنم ره نیا طحوت

 و (اکنارف یالبو) ناوتب

 ود و (هعهام) و ( هابس كقلد )

 اد ( دادلوپ ) و ( فرطب) ملف

 درب ما

 نطد نام نیادد دنأتسرب

 ین ابیتشپ نادنم رنه زا زین نویلم

 یاه ملیف هک دننشاذگن و هدرک

 غیلبت رطاخب طقن و طقن یفی رات

 دنپ ] هدرب یورب

 (یت زالب وردن اسلا)ین ادرگ راکب ۱۸۲۰ملیف زا یا نحص

 یر

۶ 1 ۱۹۵۰ 

 0 را ی ورم 1 ایلیا ( تسشاخ ) ۱۳ رخ با رد تر
 زامرو مر #
 تب نیر  ۳ ف ۱ هات ۳ دمآ هدرپ یورب لس 1 ما ۰۸

 یاهاش مورم هب سود ار ورک لود ۳ هم رس ۳ رم پا ناو و هد رب رارق
 0 و تیایو دننخاد رپاه

0 
 نیدبد ؟وووختسک ۲ یدک رگ

 ۳ دیاع یا هجیتن

 ۳ تیر ارم
 رک نآدیمدوخ (ینبلوسوم) ۱

 یارب قلا دیس( ۱ ۳
 ساسا تروغست و تایث

 ط 1۱و هدش (یدوغانکبد)
 ۱ هدبو رکن لصاح یاهجین

 ٩۳۵ لاس تروم رهرد

 یاهملین نپ رت هدننک
1 

 , تنرک دارقشیامت ضرعم رد و

 رد (یتزالب ورد الا) هچرک
 و درب تلاف لوذشمزبت نامذنآ

 دشبم رکذ یصاخ مارتحا اب شمان
 ملف بن اب ۱۹۳۳ لاصرد اذهمم

 اعل زا اددوخ یرترب(۱۸۰۰)

 درد تال نارگید رب یرنه

 قامتپس خیدات رد یرث عیفد لحم

 :ددوآ تسدب ایلاتبا

 ذرااب زا ی ۱۸5۰ ملی

 ٩ تسا یلابلاتبا ياه ملبف نی رت
 8ام رانا یفبقح هنشذگ كاش نردب

 ها رفموبع قاکدب »لب اقمرد مددراب

 , دهدیم

 ادجیلاهملپفهبهناب (یتزالب)
 ام رول ( کدل ابی راک )د(۰>۱۸)
 / انا یامنیس , ابل نیا خی رات

 آر بکتساد هک یراب پکن مطوذا
 ۱۳م یلاهد ووب هد
 ٩٩ یلوگ فارک و اعذادربغ درد زا

 هد تسا نئاغیلبت یاهملی صاخ

 9۴ ثچب یگدرب كمك و تهاد
 . دون اهملیف

 اه ها یار( یناالب )

 یساخ شزرا یسدد میظع یاهلین

 ۰ دوب لئاق



 یا ۳ ٩8

 »ِك 7 ۱ ۳۳" 0

 نون"

4 ۰ 

 ی ۳ یر رو رو نر یر یو یو و یوم نو ین نسیم
 ی ُ

 4 
 نو

 دفن هدو 2 ی زن و

 وطن رچ ۳ شو دنهروآ 2

 17 0 2 م«یات ] د 9

 و / 3 1 ره تک و 3

9 ۳ 
 تاساسحا تسای تس هاب قا وشنن 9

 تب -_ح -ِ ۳ ۳ ۰ ۹

ٍ ۳ 
 ۲ او ۳ ِط

 ۳ و

 یاقآ هب هبده زریچ تی یک ی 4

 ۰ اتم ت 8 ت ه تنم 2

[ 7 

 ۶ و رممدنم ته یر ب /درمابع [ 1
 سا ا 1

 6 هتباس ابد
: 

ِ 
۳+ 
1 

 نام زت ] رد هک یرنهیاهملیف

 ) ناوتیمآ درک هلحنز و دیدر
 )ینوکلان ودن امدآو طسرت هک درب مان

 دبد رکارجا
۱ ۳ 

 * یت وژاوک وکی رتاو۱ ٩۳ ه لاسزد

 لوفتم دن تماص یاهلیفدنم ره

 ودرفوج ) و دیدرک ملین هبچ

 ینددم ملیف زین (ینیردنالا

 (ماعئان )دون هیهت «وکسوب یاق ]و
 ج

 هم

1 

 تخاس ای روت
 ءاکیناکم هثیچ ۳

 دامن
 #  مهشنیمرتحم)اهدعو ناجیاب ذآم رحم دادن اتسا دنزیاقآب اچ

 4 صحن مدنی
 ملیف شویداد نا رياردید #۴ ۳2۷

 یتسحم یاتآاب

۳ 



 ۱ کزانامس

 ۲۱ ۱ ,ش یدمکیاهملیف راکهاشنیرتک رزب
 و یسداف نا زرد یگندمات



 کل رم زا لبق هسوب لب ۳ ۰۰ و

 ی بوحیما هنس سم ؟نر دوام 3

 هی یسع

 تا )3 هر ۱
0 113 

 ۱0 ۷۸۵ (۵/۷۲ ۲ ار ۳ رپ
 تسلابت هوس رو ق رثذاهیرمش ماوس دراودوو نو - رنگ اوت رباد : لا رتشاب 8

 ی جرج و جو و و

 ترول ایفوس سس برتر

 ۳ عشنا» یر توت ورورغ نرتمطعزا رت 7 مطع

 ۱ اوانیس کنار 3 - نوا نگر تک



 ٩ ینکیمرگفهچب هزیئول -
 زا دوگنا هبح كي زیئول

 دنک تشاد تسدرد هک یاهشوخ

 نابژریز . تشاذگ ناهدردو
 داد ورف اد شا و درک شپل

 تخادنانورببارشاهتسه دعب و

 یا رب «هردن]» شردارب

 درک را رکناد شلاوئسمودراب
5 

 دیاش ؟ ینکیم کف هچب _س

 هشوخ زورما مه هک یشیدن ایم

 ..۶ ناه .ینک عورش !دنیچ
 یاپگ ربیدیدش اتبشث داب

 ار وم یا پتخرد فاص و نپب

 هتف رگ ناسآ .دروآ ردتک رحپ

 اهربا تظلغ رب هظحل ره و دوب

 ار شرس زیرل . دشیم هدوزفا
 تسیرگن نامسآب و هدرک دئلپ
 : تفک و تکش اد توکسو

 مدیشکین تلاحخ رگا
 یبوخ«!»دوجوم ادخ هک متفگیم

 زانو رذن ردقچ لاحب ات . تسیث

 كب یارب لقاال هک ماهدرک
 ردناراب و " هدش هک مه هتفه

 ناءا وصحم میناوتبات ب

 ۰ مينک یروآ عیج

 تست هک ۳
 رنک هل دادملق رفاک

 نایطخ ادشب اتم او قط
 یتحارانو ظبغ اب هکلب ؛درکن
 ورف مهرد ار شن دز اتشگنا دبدش

 . داتفا ها رب هیت لرطردو درب

 یابتنارد
 . دروخیم مشچب هلغرابنا دنچ

 ۹ ناشتروص هیانفآ هک هچب ود

 زیئول ندیدضحمب دوب هدناژوص
۳۸۷0 

 و هئاخ دنچ هبآ ی

 زیئول نکیل دندب ود وا فرطب

 یتح «درکن اهنآب یئانتعا ادبا
 .تخادن ابن ناشن روص مهیهاگن

 شل زنم فرطب و تف رک ارشهار

 زد لباقم درم ود .دش ناور
 ادوا اتهک دتدوب هتشن شاهناخ

 . دندش دنلب ناشاجزا دندید

 تپجیبهک یراه كسدنن امزیفول

 دنلب ار شیادص , دنکیم سراب

 بارم و دارکآ
 ؟ دیراد راک هچ اجنیا -

 یلاحردرفن ود نآ زا یکی
 تسدرد هک یروگنا هشوخب هک

 ؛ دوب هدش هریخ ؛ دوب زیئول

 و میتسه نیچ هشوخام -

 .هحب ع و رش یدوزب هک میدينش
4 

 د-ءهاوخ ناتل وصحم یروآ

#7 
 هبی رغود نآ تروصب زیئول

 ناظفلت بوت
 ینابلاتیا دسیاب دز سدح

 تكشنودب تفک شدوخب .دنشاب
 .دن ردا رب اهثیا

 . دوب روط نیمه ,عقاورد
 ناشیکسٍ . دندوب ددا رب 7

 [ مس ایر

[۳۹ ٩ ۰۹۰ 

 . یلجن آ ریپ

 ول راکنایج ۰ ۰ ۰ درفلم
 وتمل را ..۰ راک ناج

 1 نولل ۰: ناگ روم لشیم

 9# ۳9 رب امیب ودل۴ ورتمیلاپهک لوصحم . بوس ام
 رت فو ۰ نی

 جن رناشرفن ود ه هاگنرد یلد

 زا ۳ ك دزیم جوم یمغو
 یراب تقشم و كيرات هتشذگ
 ایاگرسم

 ور شتسد رتک دژسددا رب

 درسک دنلب زیئول هناخ فرطب
 : تفگ و

 منکیمررکف هک م ناخ كي -
 داد هژاجا امب ؛ دشاب امش نزژ
 هک

 هشوخزا یرگید هبح زیتول
 و تشاذگ ناهدردو دنک روگنا

 تک
 ریجا ار یسک الاح ۳

 تروص هب یتسد كدرم

 : تفگ و دیشک شرغال

 ! منادیم ِد

 :درک هفاضا دیدرتاب دمب

 بش دیهدیم هزاجا ایآ-
 ؟میربب رسب اجنیاار

 كلماجنبا .هجوجیپب ۱4 -

 , هد دیورب . تسنم قلطم

 ۰ تسیئ طوب رم نمب الصا
 ٩ دیورب دیهاوخیم هک اجک ره
 . یاپتسدبظا ومهار لوصرد انمض

 .اهتنکن یگلدک دیشاب ناتدوخ



 هوح نیاربر
 سو 0 !ورب شابدو

 کارب ادرد و نرم . ۵

 دود را

 یاب هبئرم

 ناشکشودنکب : وخ اه |
 

 هلماعنک لورکبد
 مقوسم لاسرهو دش

 دعیپ ناشلکو رب
 ییچ هشرخ

 وبه
 نو تروصب هکنیا نودب وال

 : تفگ دنک هاگر و
 ؟ یاهدش داا و

 چیه ؟ ماهدشروطج رگم

 ماهدوب هک نامه ماهد رکن یف را

 مس

 وكلمیرادقمو مراد اب ود

 ! كالبا

 . تفر, ه رجنپ فرطب
 . دنن امیم خلم لثم ابنیا

 -یمهک یقرعهرطق دنچ یازارد

 رشک ادح دن رادراظتنا !دنزیر

 دننک تفابردار نکس و زمنس»

 دنتف رک اد ناشلوب هکنباژا سب
 وهایس الصا.دن وشیم تسی هب رس

 تساناسکب ناشبا یا رب

 ؛دنفب ثكثس هولق نامس 7 زارگا

 دوش ع ورش لومعمزا رت ریدراپب

 اهگسنبالاحب ؛ دراببناراب اپ

 روطعن امه . دنکسن ین
 .دنتسهلوب هدرم طقن تک ۱

 هفاضا یعلت و بشغ اب
0  

 الا

 پاتر ندروش ی بن
 : تفک یمرا نر

 .زورنآ مردآیم رلماخب
 ون هناخب مدق هزات ام

 اهنیچ هشوخ د /دد
 ناشب اب نم و دن دمآیم هتس

۳0 

 ۱ دیفس و

 هتشادن بوخلوصس»م ر

 میر هنسد

 ژا دندوب ردا رب ود « وتسن را»و « ول راکن ایح»

 تک ر ش ینیچ هشوخرد دنتساوخیم و «سین» یلاها

 7 دم هلیسوش دب رگمات دننک

 نم اب ادباوت و مدادیمبآ و اذغ
 ۰ یدرگین هلداحم

 همادا میالم نحل نامه اب
 : داد

 هشونخ نیتسعن زگر ه-
 ار نامجاودزا زا دعب ینیچ
 -ز ور +چیتسار منکيمن شوما رف

 هک یآیم مدای: دوب یبوخ یاه
 تسدب بارش نسلدا وکچ
 ميدبشکر -اد اهروگنازا هدمآ

 هفرگار اههبت یئالابرس همبو
 هولج روطنباو مدرک دومصو
 میاد رکن جاودژا زونه هک میداد
 دوزنایمامناجیه رب رهاظن نیا

 نوت هملکنیرغآ هکتیازا سب
 جک توکسا دش وحم اضنرو

 زی ود " دنکنا هیاس قاطارب
 مداتسا هرجنپ رانک روطنابم
 "2و هک یروگنا هشوعب و هوب

 رداما . تسبرگنم ت

 نامهدیدیمن هک ار یزیچ تقیفح

 یاجشساوح .دوب دوگنا هشوخ
 سب .دوبهدش تام . ذوب نگبد

 :تفگ ؛ دمآد ون هک یاهظحل زا

 (دادداپپ بوخ مهنم ؛هلب
 ودوب یبوخ لاس !لاس نآهک

 تشاد تسد

 دنشاب ناما رداهسیلپ رش زا ین

 میتشادن ینارگن ثیح جیهژاام

 باب گول ج

 ِ درک |دح یاهبح هیت

 شیابمشچ . تشاذگ ناهدرد

 رکن هک دو نیا لثم .دش كتت

 درک یار شیر » درسا
 ناهد زینارهبج نیعوسو نمود

 تخادنا

 یاهشیدن | زا هدمآ ناجیبب

 «رجنی زا اد شندب ژا یمی زا شی

 ؛ دز دایرف و درب ندرسب
 عوردادینیچهشوخاد رف

 آ .دوبن میهاوخ
 ناود ناود شردا رب

 ٩ هردیآ

 ولج

 دمآ

 هشوخودنیاو هبصقب ورب -

 نبتایاهآ .دواب اجنبا ادنیچ
 ین شاهداژروا رب یئاجک

 دمآ
 یسدربار اه رخ ایشج

 . دورن تداب .نک

 نیا ننرگدمام 1
 ادشا زو دز یخرچ + ۳

 و تفرگ شوغآر و
 هشوخ امداک نیلرا ادرف

 : دوب دهاوخ ینیچ

 شر ودب زین

 یوتح»یاهف رظ هک نیسول
 یلایلاتیاود نآ یارب اد پوس
 تاملکر ومزا هکتبا زا سپ؛دربیم

 شرهاوخ رهوش
 یدوزاتدوزناشیاپهدف تعرس
 دانک رد شن اس رب ات ار اذغ

 دن دوب هتخاسیهاک هانپ هناخدور

 رمب اجنآرد اهنیچ هشوخ هک

 هک تشاد نیقب نیس و . دندربیم

 هسلک ن نیارد"زبت یلایلاتیاود

 نآ. دوبمهروطنبمه . دنشابیم

 دنووب هداد ملیناط واج ربزود

 داتیاابتآ زا رندود یمک كرتخد
 ؛ دژ داب رفو

 لّتخاد هیهدیم هزاجا

 هقعاص لثم ناشرفت ودره۲موش
 دن دب رب اجزا ناهک ان ًاههدز

 ندیشا رتلوفشم هک ودنآ زا یک

 دیشک راک زا تسد ! دوب یبوچ

 یفعم شرستشپ اد شیوئاچر
 هدنخو دمآ ولج نبسول « درک
 ناشرام ار ادغ ینیس بلا

 درک
 راهظا زا یکاح یمسبت

 ره ماغوو ره بارب .ناتما

 سس * دبنش اد

 یاه فرظ رثک رزب ردارب
 : تفگو تفرگار پوس

 زا یلیخ یلبخ ! مناخ

 . منکیهرکشت ناتفطل ژارب
 شهاوخ تسی یمهم زیچ

 یدابژ رادقم . دیئامرغب منکیم

 مياهدرک هبن
 هدر م هک ی مسبتزا نب بس ول

 هچ دمآ ششوخ تشاد بل رب

 شر وصت فالخ رب ار وادنخبا نآ

 «تساینسم درم درکیمرکف 1

 ویس دیاش دادیم هولج ناوج

 سب نادنچ الو تعاد بت

 ویس؛تفکل درد نیسول .
 نادنچ لاس هدفه اب ۳ 1

 نس نباب یرتخدو درادن یقرف
 .دروخیم نس نآبیدرم دردب

 هک دینادیم جیه !نایاقآ

 اذغ

 اد رک بصت مرهاوخ هوش
 ؛ هلب ؟دنک مورشار ینیچهشوع

 امانت + ادرفنیمه



۱ 
 ۲ رها 7 كف

 _ٌ نا رک رد هدنهد شب

 لا عزا رگید"یکی
ِِ_ِ_ِ 

 ض
 نیتناتسنکیدا

 (یراگنز رتخد) مارذفدرعم نارج
 شروپ#» حدود ۳ رک ه راتس قافناب

 ور مه هد ر رده ات

 مایفذا رثجمبهد رت بفارموهک نیم

 تساهدمآ دادشب ه

 ثك ر ز:فولب

 تسیملی هدنارفیامنیس تعنص تالوصحم نیرتدیهجزا

 هتساهتکش ابندرد ازاهملیف نیرتشورفرپ دروکر هک

 ۳ اس رش)



 1 یبچ !یتشذگ ر سهچ.مهن ]تسا هدوسن دا تشذگ رسا یملیف هبهنب مادقا ۳ ول راهب : هدننک میلقنآ ۱ اریخادوویلاه دینادیم هک وطن امهو تصا مایخرمه میکح دشابیم اراد 2 اد یدایز تینورمم نایجداخ نایم دد هک یناریارهاش امنت
 ۰ اهرخسم هناق تک رشاب سول ومور هن اغزاک رد ۱۹۵ ۰ لاسب هکیملبف تروصرهب

 دوشن نوخ رگچ زجپ مغندروخز و ووشن نوسگ رک د چیه ملق هتف رژا ۲ . دشیمزاغآمایخ تییود نیااب دیدرگ هیهت فورمم هشیپ رتهود
 دوشننوزفا تسههچآ) هردکب . یدوخهب ان وخ شب وخ رمه همهرد رک

 رفت ۳ هب ضوعردمهام دب رادلاسرا هلجم رتفدب و دل امت هبض هدشن لطاب 3 ربمت نایدود ابءارمه ارت آ دین ادیم !دملیف نيامان هکیتروصدد
 هم هاى۳ دناهدش هتخانشهدن رب هعرقمکحب هک یناک دننک تک رشزا
 . دشدهاوخ ميدقتءزیاج ناونمب

 هسوب داتسا دینامز ای ار بد یتشوپ هن تک و تاک نفر وه ی تامولعم زاگر ید یابیذ روتاکب 5 ك ۱
 ناحارم درک داقعن ایام یاتو یناهیهب نیریش هزیغود - ۱ هيتیبدادلیتادوو «هیاوبلراعو ._ یناجکاباد شدادرارت ی راو (۱۴۴ هرامش) تکر شاب هک ی ملیقود مان اریذ !<دروفارکنوجوو 3 3
 (دبشم) ۲ تسیچ دش نب ودلک ورتب
 (زیرت) هند داکب «ماگیی» هک نآرو یدحاتادداهنایتو هدزیمیسو تیام یغاد ءرق میرک یاقآ-۲ هکدب رب مان اد ملیفجنی -۲ هب تسد نارگشیادآو هاب
 مچیمترب | ر:حیحص خساپ - دشاب ادا تو دن داد
 والعءز و رما ومدوب دوویلام یمزادکریق دیجم یافآ ِ تعلق نآ مان هیلاوشسیدومریظن یلاگشیپ رها > ولاکیز ومیاهملیق ود لریافب| : را دن | هتشادهدهمب یلاهلیف رد «رتسک اب ملیف نیادد یو دومن ذاغآمان نیه اش ایسرلقش هکن وی زیولت (۱۳۲هرامش) ۶۳۲ نو ارازاب اچ دتیلک و رب ی ندنلیاه 1 یدک تاغیامن هثی رته جع هفاق ۰ نیک ر بدی رگنیا؛نسداگ ری رک دار 0 زاتسا یروناکی راک مهنیاو هتباسم ناگ دن رب «كب یروگب رک لب اقملد-۳ تا بد دعب یکزاتب !دن دون

 ياهدیدواذااد «كرزب 4 میام رد تساپ 0 تا تند جم :نریفازک تیام :حیحصخساپ هدنبآ هرامشرد ساب ون ميهاوخ دقت ۳۹ ۲ تس هیت 0 * ددادمان هچیهدش . ناگدن رب زامادک رهب ههرف مکعب - ملیف لاسماناتسب ارد «دننیب امتبس (هتسبسا) 3 ۰ ۱ ِ هقیاسم نیارد سگ یودربادوا هکدنوشیمقفوم  ررکته رپیوتم ۳ ور ۱ رب و هدشب لطاب رب لایرو لاسراا کو دودسنا رادتسودمه یهاهاک 9 2 / ۳ هک ی ناکدنناوخزا نت۳هباب همارج)یتاشیاننوپزیولتددهک ون تیناردن] یاقآ (2ا»)  ملیث» «دلیفداک ناجدذا -ع ۳ هم

 یدو زب

 ۶ یاهنیسود ره

 تعتیاپ لوا هجر»

 کز پوکسان
: ۰ 
 ژ

 ین ۰



 , صاخ هجوآ 0 ها ع ی امنیسرنه نارادتسود هیلک عالطاب هلیسونی دب
 ارهم تک رشنیا یاهملیف زا یدا دعت رنهنآ را دتس ود عالطا یا رب كنيد را ذت دها وخ نکاامت نق عقب [۹۳9گاهامنیس دید وزب و یرادیرخ !ریناپو رایاهروشک واکیرماجه« و دكرزب تالوصحم زا

  یلرت هدس جنب قشف-۱ ۳  ۰ بس

 دیره فور»ههراتملارتاب و نراراچیلراچ امنیسملاع هفبان راکهاش

 ی ناشخرد یادهربچ - ۲

 امنیسم متسيبنرقسک و فینامک لوصحم تیک اثر - مامرگ ینار :دنارتخاب

 3 05 ۸۷8 هم هات ندع یا رجام-۴

  ورآ وبلشیم . ینادرگراکب نیودیناد تک رشاب  یگتر-پوکسلابد هعیرطب

 ۱ 3 125 180۸5 یط وا -

 ه دنمرنه لئوالئوت تکردابوروهتمییرنه نیثناتسنک یدآ راکهاش

 ۱ ۳۳۲۸ ۲۲ 188 ۹ الا - ۵

 ایماروناپ-یمتر ناج رم .درفلم نمک رب دیرگنیآ :دلارتثاب
 :(دنکیمیبیجعیاهراکسیداب) مانب اکیرمادد ملیفنیا راون ورناژ : ینادرگ راکب

۰ 8 

 0۳5۲۱5 تس وا ره - 1
 :هلا رتشاب

 2 یسودآرون ول)).ناگ دو.لشیم.ترباک تد ولت .لوراک نینداد
 : ناگدوملذیمكرادن اژهب اپودا رد مليفنيا دلاژنایتسیرک : نادرگداک

 وب ین ناک ناک جن رذ-۷

 )وندآزآ ارینا رف.نباک ناژندا #
 تیمی



 ته تم

 مش اه همان 18 هان طاها ناط,2یث اب ؛ز .
۸ 

 .نومیسلشیم :دلا رتشاب
 رلک هند 3 نادرگ راک یرایفدرادژ

 ۸ مان 1۲7 1: ۴ هایس 9م رس 4

 كيماروناپ - یگند یدلاواالن ون ].پیایفددادژ و دادلیئاد هرس ۲ ۰ ۲

 ام 1۸۱۵۵۹8۵ ۵ لک یبداپ زا دی

 لیودوب .نباک ناژ :دلا رتشاب

 ۱۸۳۲۸18۸6 2۶ 5 ناگ دندد رهذ . ۱

 نوندون [,یسنامودنب وی ۰ یبدادلیئأاد  :دلارتئاب
 ۱ پوکس ورا - «رلاک یتکت» یگند ٍ

 ۳ رعرمجحع هان هان یو شنآدد كرادناژ - ۲

 ۱ یگند ین دفینه را نمگ رب دیرگنب ۱ :دلا رتشاب

 ۵۲0 ی ۳ ۳

 يلولوکلوف لمجهبماس .یردناساب رامانآ ۰ برا دنمرآ وردب :كلا رتشاب

 - جت ۷۵۲ هوم ونس رک تن و»تنک 6

 اپوتسا ولوئاب . ادنامآ ایل . هرامناژ:ددرتناب
 ۹ «رلاک افگا» یگتر

  دراطاربما «دانسرف ۶
 لب

 0 ۱ ده ۵: 8۸۱۸۲ هه



 و دوشبمهراب شتروص یاهءژ ردو
 ؛ دنجم یحارج لصع كیاب زازاب
 ماکتهرد دورکبمژاب شما هناش

 هجا وم یک ر ساب هسردمکب زا دیدژاب
 زا ییاتک هملاطم لوتشم هک دوش
 نامهدمب یدنچ تسا سک زاملرفک
 ونالب ورپشود هک نیبع | رهجم رسم

 دوخناطاب ادوا -تسا نادرک رح

 كي هک واردپ هک دیابمردو و رویم

 رو تیوضعمرجب ؛تسا هسرمءمطع
 ناب رج مدش ریگتسو تست ونک بّزح
 - هلت طسوت کكدوک نیاردب هک احم

 تسمب نآ طلسودوشم شخب نوب یو
 ملمم .دنکیم هدها۰ ارت[ ترس

 یاضعا تعلاوسم خساب رد هسردح

 یماکیرعآ ده یاهتیلامف تیک
 اد یشسرب عون ره هک درادبراپظا
 داد دهاوخ خساپ شووخ هرابرد
 راتف رک ونا رکبد نداد«ول زا یلو
 هرس - تساروذفصم اهن [ندرک

 نیاذا سپ هک دنب یم نوب زیوهلترد

 زا ادیو ناسابود ؛شردب هتفک
 - مشچ ردكش|دنکیمرود هاگ داد

 یادادتسقنیا بت زیمهقلح شیاه

 ابوقد تسا یمارد سلاح هبتچ
 زیگنا رثات هطلس تحتاد یجاشامع

 . دنکیم دوخ
 راکفا نتشاد مرج ناطلس

 دط یاهتلاض هتیکب یتینوک
 اجن آ[ ددو دوشیمراضحا یئاکیرمآ

 تاضق هه «بآ هلولكياب اهابتعا
 زا ماجنارس دنکبم«یشایبآ داد
 هلصافالبو دوشیهث ربت مابتانیا
 -دورف ردسد ریگبع تمجارمب میمصت
 هکش تسود كرتخد خساپ رد .هاگ

 :دیوکیم ۰ دوشیمایوج ارتلع
 زیچهه«مزیزع ینادیمرخ۲>

 <« تسایداع رغو را و ها ویداجنیا

 .دب ابیم نایاب ملیف
۰ 9 

 ملیف یسایسهبتج هکت [نودب
 هک می وکب دیابدشاب ام هچوتدروم
 ینانیسهایمک یلاعو فی رظیم کی
 تشاشب ویک دن ز رساب ملیق رسا رسرد
 نایجاشامت هتلا . دداد دوچ ویا

 هپقبت دنلب یادصاب تردنب یلیخ
 زید یادص ۰ لاحنیعدد دات ژیع

 لوطرد یلاوتم یمجتسد یاههدنخ

 نلاسزگ ره« ملیشیاد تعاسدو
 یرتومتسق انض - دیوکید تارا

 نیرتلدکن مشچب كنازب ملیزا
 . دررآیم رکاثاع

«» 

 «كروب وننرد ناطاس» هرابرد

 ۰ نیلپاچ یدک هکت فک د یاب
 - تسا «كیک- وب رسو عونکب
 ناتسادتفرگب ریسزا یددمتملحارم

 یقیلتسالب نیادداد یجاشاست «ملف

 اب ددتشدیاب هک دن راذگ یمیقاب

 رو هک صاخساسحانیا - دنک هبرک

 هدننی رب نیلپاچ یاهملفژا یرابب
 غوبت هصخشمكيدوخ «ددرکیم طلسم
 اب یچاشامت . تسا كرزب درم نیا

 یکی رتسیهیاههدتخ «یکتلدعونکی
 لیمحتواب هدنژورفغوبت نیاهکار

 دریذپ یم هدیاشیم
 یاه نابایخو اههچوک رد

 ملیفذا یکدزب تاتالعا ؛سیردب
 هفاق . «كروب وت رد ناطلس

 - شارعن اسآ یالبالرد ادنیلیاچ
 دهویم ناشن هدبشک كلفب رس یاه

 هفایق نیا اب[ هک تفک ناوتیمت زک ره
 و «ددنخیم یلاحشوخ و فمشتدش زا
 ؟ دنزژیمدایرف حنرودرد طرفزاای
 : هرهچ نیاددیلجتم نوصرپکا

 زا یاهناداتساکرت ۰ عتاولایق

 یزیچزیت نیلپاچرته - تساودره
 تسن نیازج

 یعامتجا هفلنرظن هطقن زا

 و هارب ملیفنیادد هک یتالمح «ملیف

 یردق دوشم یئاکب رمآ یکدن )مسر
 مادآسحیعون و تفارظو تحالماب
 « نم هدیقس هک تساماوت هنارعاش

 دیابمه اهیئاکیرمآ دوخ نابلب یتح
 نیا هدهاشمیارب - دروآیهدنخ
 نویسروو هک متفد ینامنیسب نم«ملیف

 ییلگنا قطان ینمی ؛ «لاتیزیدوا
 حج نلاسدد - دادیم شیامتارنآ[

 روضح مه اهیناکیرمآ ذا یربتک
 یکی رظن ملبف هناخژادس - دنتشاد
 هک متنادو مدیسرپاد ناشرفت ود
 هلح» كي اهن ارملف نیا اهنآ
 یتسقاهنت-دن |هدرک یقلت «هاتسود

 یئاج؛تساهدنب داقتت ادرومهک ملیئزا
 هلول راشن برض ناطلس هک تسا

 ردم نادیمزاار هتسکتاضق .بآ

 تسق نیا ۰ نوضمرظن زا .دنکیم
 تسحالمو كيک كرد دقاف یاکب

 و هدوب ملین رگید یاهتسف هنارعاش
 «هایشان »زین و هنایشحووجه یعرت
 نیا «زین مرف رظنذا - دوشیمیقلت
 تداوحهب تهاشی یاخدوزیا

 توب دوی ای یدراهولررل یاهلق
 + لاح نيااب تست ولتسکولو
 نیلپاچ هک یتامیالمان هک تسادپ
 هتک زا هاکبرمآ ذا ترجاپمزالبت

 , هدید یشاکیرعآ دض یاهتیل ام
 نیا نتخادرپو نتخاسردواقوشم
 تساهدرب همطق

 یاداد ملیفنبا ۰ ینفرظن زا

 رکسد یاهملیق یکینکع یکدام
 یب ۰ دحنیسهددیل و « هدوب نیلپاچ
 نیارب هوالع تسا سقن یی و هپبش

 صوصخ و «رهش یاپینشور» لثم
 یاه"[۲ناد ]لر یضس ۰ «دیدج رصعچ
 هک دروخ یم مشچب نآ رد ینفیابیژ

 ورمنیا یرصب لیخت تردق هدنی این
 هداقساتم , لاح نیعرد - تسا

 رصع»لثم زین ملیف نیا یلک نامتخاس
 - هکتو كيدوزیاهثج هاک «دبدج

 . دریگبم دوم ندوب هکت

 یلاع سنامرف ربزا رظنف رص
 دیاز نآ هراب دو وکتفک هک نیلپاچ
 تكرتخد شقن رد رمادآ ناد «دب اشیم
 یزاب « نویزبوهلت تاقیلبت وومام
 هئارا یاهناداتسا و بلاج تیاهتی

 نیرتمرک هتساشا ریو هکد هدیم

 دوخ كچوک رپ - دزاسیم اپساپم
 ردب زا هکدهدبناشن مهنیلیاچ
 یامنامرقرب - دداد یتاههناشت

 یصقن یس زی یعرف ناکشیپ ره
 . تسا

 هکبماکنه -مینک هات وک ادنغس
 «تیالمیال» شیانزا لاسود یکی
 هکداتفارد یئاهاوجن + دشیرپس

 .تساهدداذگ لوقاب ور نیلپاچغوبن

 ناطاسو هکبتمدخ نیرتک اما

 ؛تبسن "دن اوتیم «كروب وین رد
 تسنيا دهد ماجت|شاهدن ژاسب
 نیاب ینکشنادند خساپ هک
 هن اق وسلیف یاههبحل راهظالیبق
 رکید دلاح . دیآم باج
 «کدنک لوبق دیاب یک ره
 اهنت انبم خیداترد نیلپاچ

 ات ۱۹۱ عزا هکتسا یدرم

  :لسجدودحرد ینعب ؛لاحب
 دوخ هتسیاش تردق هراویه

 ؛ هدرک ظفحیزاسلیت راک ردار
  سپ نیاذا هک دوریم نآدپماو
 هشرعیرکید یاهراکهاش ۵

 و میشاب .نیب شوخ دیدادذکب
 ۱ ناطعلس»« دوزاب رید هک مینک وذرآ
  -هقالعزیتنآ رهترد ۰ «كدوبوبن دد
 ۱ ۲ اید ید ۷ ۳



 9و ار

 ار : ۱۳ ٩

 رطتاک زاد | وب

 دوخراکهاش شیرتیلاعرد اکیر ما یدمک جو وز ن رس وحم 3 نیر دوم

 سس اف نا ت الاسم

۱ 
۳ ۱ 

 ۰ هه هو رو و و و و

۰ 

 دداشن الیرم منیسملاع بوحمو و و راعستد رشاب

 ؟ هرذگیم هچ سرام هرک رد



 نوسلب ولکیام : زا ویران

 : نانکیزاب

 (انآ ستنک )وی رادلین اد (وری) نوسیمزمرج
 ل لکبام

, ۳ ۱ 

 كنالوما :هدننک هیهت

 ج وهیکنام.ل فزوح نادرک راک

 ندپماهرتلاو - ینر
 [۳۹/-ب۰پصپص+صپ»پهحپ ی

 1 4 حب یوم جو
 فیدر رد جی وهیکنام . ل. فذوج مان مودیناهج كنجزادج

 اکیرمآ یامنیسرد,«سن ویتسا» و «ناذاک و ؛رکید هتسج رب نادرگ راک ود
 . دشخ ردیه

 تاداقتن ادددوب ینتفک هجن ] «چب و هکن امو راک ز رطو كبس هداب رو
 بیت رتب) هتفهتیصخش رد زین وناکسو رعونان اوج و هنهرب اب سنلک هب طوب رم
 تیاپت اب اجنیا رد ودش هتفگ (۱۱ ۱۱۳۱-۲ ۰ یاههرامش اهنیسهراتس
 . میئانن یم هفاضا رکیدهملک دنچ راصتخا

 لئاق یرصتخم تهابش ناوتیم رک وک حدرجو چی و هکنام نیب
 دن امایمن یوریپ ینیعم كبسو شو رز ادوخراث [ رداهنیازا مادکچیه . دش
 نومضعدمرف نیب یاهنارهام سانتو طابترا هک دننک یم یمس هشیمهو

 رک و ک هباپب دونک|شروررپ رظن هطقن زا چب وهیکن ام هتبلا . دن زاسرا رق رب
 و دمآ امنیسب رتانزا رک وک . تسا رتدیدشوا راک یئامئیس هبجام| دسریش
 امنیس داتسا كب هاگچیه اذلو هدوسب دادومن واراک ردرت ات ریثات هشیه
 -هیکناماما. دمرب ماقم نیاب یذود دورین مهنامک و هدشن بودحم
 دنچ هکنآ زادعب و د رک عورش اردوخ راک تسیدانص ناونعب ادتبا جیو
 رک و ک طسوت هک «ایفل دالیف ناتسادو)دنتف رک را رقهجوت ددوموایوب رانص
 ینادرگ داکبتسد (دوب چب و هیکن امبلاج یاهوپ رانسزا دشین ادررک راک
 ودوب صوسحم الماک «مرف» هب وادیدش هجوت ملبف نیتخن نابهزا . دز
 نزهبیاهمان . تسا هدومن كرد ارامنیس یعتاو موهفم هک داد ناشن

 ووجوب ین ادرک راک هنیمزرد دوخ تیلامق یاهلاس نیتغن دد ۱د(۱۹۶*)
 «لاسنادرک راک نی رتبوراکسا هزیاجنیتسخن هک دوب ملیق نیهد ددوآ
 . دون وا بیسناد

 ملین هیبت ددوا لالقتسا «جب وهکنامد تایصوصخزا رکید یکب
 عاتجاو طیحم رد نياد دن و ریمرشب وا دوخ راث آ وا یاهملبف . تسا
 قازاسلیف ذا یصاخ و دودعم هدع اهنت هک تسا یمیظراغتفا دوویلاه
 . ده دنعهریپ نا

 ترلوصحم كنرو بآ زا هکتسا یددان رثا تشکبا حنب»
 قباطمنایرج . تسا هدنام نوصم یلکب دوربلاه یتداجتو یراژاپ

 یارب نآ زیگناناجیهو یقشع یاههبنجو ددرپمن شیپ یچاشابت هقیلس
 هبنجهک هدش یمس . دناهدشن نیفدت ابنبس یداع ناب رتشم هچوت بلچ

 یجاشابت هتالعو یکتسیلدو دوش ظفح و تاعارم هشپمه یرجام یفیقح
 . دیآدوجوب دوب دوخو یمیبط ملیه

 ناسنارد یتاپس سح لوسم قباطم ترزب روتک آ نوسیم زمیج
۳9 

 و نزن

 ۱۳۳ ۰ ینددد تاساصاو هنکتن دیلوت
 ۶ دیاف یم مولج و سن وخ وءانتعایب « كشخ یبیجع
 زا دب ادیمن وا هک ددوآیم دوجوب یچاشاترد

 8 . دوشیم یدادربلیف
 :ینآاب ملیف نیارد اناوت هشیپ رثه نیاسن امد وف رپ

 ۰ ۳ تایصوصخاب و تسا زیادتم الماک هدش هدیدوازا

 ٍ  دناسب یقاب اه رطاخرد هومن نا وئس دناوتیم ددادرب

 روغپودنتسین هجوآ لب اقنادنچ ملیف ناکشیپ رتهریاس
 رفت دا , تسا هدودنن یهجوت اهن اب ادبع جی وهیکنام هک
 دیابت بلج ادیچاشامت نیحت كيتست رآتردق نداد
 . اشامت هکدناسدیما رثیا هاوخانهاوخ بوخ یزاب
 1 کت امیلصا مدیا فالخ ربالماک نیا و هدش فوطمءروب زم

 ۳ ی] ,درش هجوتم هدننیب هک هدوب نیا وا " شالت

 ۱ ,ولچ یقیقحالناک نایرج هتساوخ وا . تسا یلادآ هنحص
 . تسا هدومن یداددوخ نآب كرب وخاش نی رتکچ وک نداد
 ۱ قرب زاد ریمایف هک یا هنارهام نشورهیاسو نیب دود
 ۳ دوش رما هجوتم یچاشامت هک هدرک یس نیضدد یلو هدون
 ۲۲ را یارجاسزاوا هجوتاهنت هن دوشداد ربملیف رنه هجوتم یک
 اب رج نداد ناشن یارب زین نادرک داک شش رک هکاب هدیدرک
 . تسا هدش بآ رب شقل « یقیقحالماک

 ؛اسآب ارنآ ناوتیمن هک تسا یملیف «تشکناحن»
 7 رد هک یصاغشاریاسو ناد رگ راک راختم | هیامد | وتیمودرک
 دشاب دنا هتشاد
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 دلاوسادرج : نادرگب

 درالابنیس را : دادربملیف

 نامودسنددال : زا ویرانس

 نموینلنویل : زا كيزوم
 : نانکیزاب

 (سیل رک داب) رذآ او تربار

 یک نلا)ثیل ایذیج ری و(تنارگ نوددوک )
 روت آ یرم(پیذگنیک یودود)دراو

 (پیشگنیک وثل)یدر كم حروج

 اشوهک تسین نیادد پوکس امنیس زایتما اهنت
 و هدادناشن :دننک هریخ یتمظعاب !دیعیبط یاهژ دنا

 زا زین اد نادرسک راک یاقآ رطاخ «لپ دیابت دوعسم
 ۱ دژاسیمهدوسآ یلکتب ژاتن وم رسودرد و اپنالب

 4 وکد دلاوسایاق هک دیآ یم رظنب نینچال وصاو

 هدرک ظفحا دووختالمج ناکشیپ رثه ۰ دنشاب هتشونن
 ف رگ دارق یبسانمیاحرد هکنآ زادعب نیبدودو هدش
 .نالپ و هداتفا راکب هدش هتشاذگ ماخ ملیف نآرد

 . تسا هتفاب همتاخ نآ ناباپابو
 | هدشلیکشت نالپ ودزا ملیف سناکسنیتسخت

 لب او هدیخرچدو-خ روحهرودسب یقنا تک رح كي
 مامتنالب نیتسغن و هدش هجوتم یرکید



 ناشن اد یرتخدو رسی و هدیدرک
 ینتسیآ زا هنوکچ هک د هدیم ح 3

 همادا اهن] یوگتفگ هاگن ۲۰ +۵ هیمیدادل دار وا
 مدآ رتخد ردپ ۰ دیایدد ادهیضقنآ یالبد

 نای رج رکاو هدرک خلتیلکب وا رهاوخ ورد ام رب

 رسپ . دناسد لنقب مشخ طرفاار

 هطب ادءاگن ]و هدیدرگ ع ورش هسردمتد

 هچ . تسا نتبآ

 رتخد هد یایشاوایدیاب هک

 نیاذا دداد ین ایاب

 دن ورنوریب قاقناپ دن ریگیم میمصت سپس دن

 دوشیممامت نالپ - دن وریم ندربقاطا ذا و در

 رق ات نسناژیم ابی ژایوکد دتی وکیمنیابدل اوساد

 نب رتکچوکد وخ ملیفسن اس نیتسهن دد اقآ نبا
 نیاتفکنآ دانتساب ناوتب هک یرتهوهدادن ن

 دهدیبن :
 ی انیس مرا ای7

 دووبلاهرد ملیف نیا هک تسا یتقوشرخ یاج ات دات
 دوجوب الصااپ ناتسلگن ادد اصوصخم یرکیدیاج ۳3

 نیاذا

 خ زا
 و رب دن |هدر گرا

 تسا هدشب
 نودب دومنیم ادهژوس یليف هیت تب هنخاس

 تشادیمامنیس هبنج شزاک هک رکیم باختن |
 رج ک کار

 ا۵آ یارب ار 5
 تسا هدشت راوتسا ینیعم و حیحص بولسا و هباب

 نیا دو دما «شحدغاب» اددوویلاه یسیلکن | نید
 و نازک ؛رلباو دوویلاه . تسا حیحعدا فرح اعقاو س

 مه اهدلاوسا و اهناروج؛ اهین وب نیا دوج وا,
 یطاق رباسو ناتلکنادد یرما

 د سا وبئسا یلد درا
 نینچ ۰ دنیامن یمادملیف

 تسیت ریذپ ناکما هدشانب مرف هباب

 غوبت تددقاب رلیاو . دوشیم لح لوباب یلکشءهره
 هئعتو هدننک هیبت لوپ اب

 بوخهشیب رته . دشخب یم تاجن قلطم لاذت اذا ار

 نذخاستئرج

 + رب امنیس تعئم هک
 ره دووبا اهرد

 مه دلاوسا و دهدیم ماجنا ادشراک دوخ رو
 ددوخ یاهملیف یوف

 ۱۳ درج لماکلیاسو « دوشب» مادختسا
 ۰ میظن صفت یب شیب ومک و یدانس « ددرکیم باعتنا بلاج رد - دو

 ریگیمدا رق یداع نایچاشامت دنسب د رومهک دی

 یطعب ر هدش هتخانش نادرک راک مویدم هک امنیس مویدمهب ملبف نیا لاح

 تسیت مه هداتفااپ وشیپ یرثهرنا كي ملیف نیا لاح.تسب مهم درادن

 موم نب م تسا مبمنیاوتحا ملیف تسیل
 نآ زا یعقوت هکنآنودب و نادرگ راکب هجوت نودب و نیا

 یداعیچاش امت كي ریظن ودینیشنب نلاسهش وک رد .دینب

 دیژادرپب نآیاشامتب دینارذکب ادووخ تقوذا تعاسود هکنبایارب

 یمدوجوب یمایل هچ

 یت داجت

 و دی و رب دیشاب هنشا»

 اداشاعقاو اههنحصزا یضعب . درب دیهاوخ تذلنآ زا دیشاب هتشاد منع

 تل و هنف رک تخسا رامش ادب نامهژ|نابرج . دن ازرلیم ناجبه طرثذا
 یددقب سناکس نیتعن نایهرد نامرپق یوکتنک . دهدبمرارفربا
 هک ژاسیم دنمقالعهدیچبپ ناب رجنیا تبقاعزاعالطا وملیف ناباب |راش
 . دب وشیم بوکضخیم دوخ یلدنصرب ملیف ناب اب ای

 (سک و لد)درادن یشزرا ینف رظن هصقن ذا دنچ رهملیف یزیمآ كند
 طواعم رسکب دکیاب وب سو ب7 هدیفسب خرس تساتن ر تروصر

 ین ] ندیدزا مشچد دن اد

 رخ ار

 مردایآ

 پوکساشص دربی«تذلوءدروخ بی رف یرنب |
 یرنهشی رسههدرب زا هدافتسا واهرراک باغتن ارد

 ناسن)» تسارتهب یلوبعم ملیف كچوک درب تروصر هر
 رتهب ورتتشرد اددوخ بوبحم ناکشیپ رنه . دنیبیم یرتد
 تخاس یاهملیفرثکا هک ی رسگید تاذایتما یلیخد... ی
 ملیف. .دینیب هباد «كرمزالبق هسوب كبر ملیفو ۱م

 نر ملیف نب ایفا یامنیسهکت شب |ایشب ام هیصوتاماتسا یبوخ دا
 , دیک امال وجتسج نآراظن

 راس
 | راکب

 مانج دایرف 9

 (یل :گاهءاس) ییلنهتاو

 نوسل وایسنان(ی اک )نمی رفان وم( ودنا)یرودل آ
 و وزمج(تاب) 6

 كي نتخاس یارب د ویل اه ی
 ریه ممم

 هارعاشو كيتنامدر

 ؟)دتبا هلحربب ءاگهاک اعقا ویژاب رس طیحم و كنچزا

 رق لمع كي
 اصوصخم دسریم ی

 ششوک نیا هکیماکذه
 هدمآدوجوب ی رارکت هد رق» . دشاب
 هک هاگ ره دوخ وی رانسدد ین مال تالمج ندناجنک زا مه تسیدانسو
 یهاتوک هدمآشیپ نآ تصرف

 زا رس هتسدکب
 د ناشت ( داژ راک نادبم)

 تسا هدرکن

 انیجویا ات هاگوددا ژا کی رمآ یاب دو یوربت
 لالخردهکد نکبم یسشلاو لوئادو دن وشی

 واهن ] كي كي زا ودهد امتب اد یفلتخم یاهرثک اراک ت دم نیا
 ک وکتفک هتفایم قافتا ناشیارب هک ی تاناپرچ

 هتب طقن ارذژ هک تسا ینشخ و تب ک ندرکناوج «یدودل[د
 «نوسلداینان» هکیماکنه یلو دنادیم ینادذشوخو حب رفت هلیسو
 ارواقیاسداکعا یناژوسقشع دنکسم تاقالع اردنالب ژوبن لا یاهوب

 .تساریگ و لاجودره نوسا واوید یژاب - . دهدیمرا رقعامشلا تحت
 و دوشیم رهاظ یاهب رجتی شقن دد « رتناهباتو , و ماخ تاوج

 راد رهوش نزکتیال وءدومت شومارف دن میرفان وم» دوخ یقیقح بویجع
 یزاب وع وپم رتناه هفاق -. دزا-یمرا یددود»
 دوریم نمب رنانوم + 0 درام دچع رب هک یم کفن هوا

 ووخ دوشم رداف نولانیت ورود اهنت و دکسن ملیفدد یریثاتاما دب ًایمو

 یی.تکا كي اد

 ی طباود «نولام

 دهد ناشت هب رجتاب و هتفب
 نادرک هدنامرف یل زکاه شق دد «نیلفهناو

 : نب ریاس نایم زاو دهدیم «ارا ارملیف
 یأاب نی رتبب

 رد «ننبرل ناج» ینامد

 تسا هجوتروغ
 ددرگبمقفوم تاباپات + یلبخ ملی

 رکیددو دیامن ظفح دوحب اد یچاشامت هقالع هک
 دوشیم عورش یمیمعو مرک

 ادیدش زین هنحصود ی

 هتفک ادنبا هجناب هجوت نيا دوجواب یلو دهدیمرار

 درگ یف ره یطسوتع نیا ناوتیم دش رثا !رملیق



 رز

 راس تب و نیاهلانب

 عاط اخم
 ان وه رطب داکسا هدیاجهس هدنرب - ملاع تسیلائد راکهاش نپ رتلاع

 زمایلبو یحنآ كرزب هدنسبون رت

 ۱۱۲ ۸۸ و
 ی د 4

 هک ملاعدنم رنهسی رتکا نیرتل در زن
 ۱۱۳ ناو ۷ ۸0 ۱۸

 ما از هزیاج ملیفنیا اد تک رش رطاخب
 9 ۱ تفرگ راکسا

 رگید رایکپ امش بوبحمدنمرنه
 دومن دهاوخ دوخ رنههجوتم ار راظنا

 ٩ تاداپرازیرام
 ۱ ْ یلجنآ ریپ فورعدنم رنه رهاوخ

 هرجا
  دیاهدیدنا د شر یظن نونک ان" تسایرثا

 لک لاخ
 تساهدش بوسحم امنیس خب هراثربذ» اناذ راکهاشكب

 لک لاخ
 هدش هتخانش دوولاح كتاءارد ملیفنی رنگ رزب

 یمان نادرگ راک رثا

 ناملیناد



 یاهامنرسرد بها

 نو لاتموک
 یا :ام رهق ما :ند رم ءلاعو ندرت

 ۷۳۳ ا ۷۵۲
 مانی هدماينهد ریورب تا ربا ۸۱۹۱ 0۷/۸

 رک مامت نا را نو مار

 امودردناسک لا دلرزب هدنسی و ریذپانانف رثا زا سابعقا

 : گلا رتشاب

 ررهنسهراتش !راهوانیووع 2 تیره دایاولن رک

 تارا رگ
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